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Предмет: Појашњење у вези Конкурсне документације за јавну набавку
вредности добара –ИД картице.

мале

Путем е - maila 08. и 09.07.2013. године примили смо дописе, којим се тражи
појашњења у вези Конкурсне документације за набавку мале вредности добара –
ИД картице, у оквиру којих су постављена следећа питања:
Питање 1.:
„Из додатних појашњења се и даље не види спецификација чип-а, стога
молим за достављање комплетне детаљне спецификације чипа за картице
редним бројем 3. и то исто како је спецификација наведена за картице
редним бројевима 1и 2.
Питање 2.:
„ Обзиром да се у јавној набавци траже одштампане картице, да ли се очекује
штампа буде персонализована или генеричка?
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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/2012) достављамо појашњење, на постављена питања:
Одговор на питање 1.:
Одговор на питање се налази у Измени и допуни конкурсне документације, јер
као што је већ достављено реч је о BOSCH DCN-IDCRD картицама које су
компатибилне са постојећим делегатским јединицама типа BOSCH DCN-FVCRD и
читавим системом за електронско гласање који је уграђен у великој сали
Скупштине АПВ. Сам произвођач није доставио техничку спецификацију картице и
чипа што лако можете утврдити претрагом на Интернету (Google - BOSCH DCNIDCRD ) јер је реч о заштићеном решењу од стране BOSCH-a и оне су једине
одговарајуће за наш систем. Картице се програмирају и персонализују за сваког
посланика и оне служе за гласање, утврђивање присуства и јављање за реч са
места на седницама Скупштине АПВ.
Одговор на питање 2.:

Штампа треба да буде персонализована.
Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се у
писаном облику доставља заинтересованом лицу, и истовремено се информација
објављује на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.
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