
  

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ - ПОЈАШЊЕЊА БР.3 

у вези Конкурсне документације за јавну набавку  

услуга – сателитског надзора возила 

(ред. бр. ЈНМВ 8/2017) 

 

Предмет: Појашњење у вези јавнe набавкe услуга – сателитског надзора возила. 

Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана 08., 09.и   

10.03.2017. године, у писаном облику, путем mail-a, додатне информације и 

појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуга – сателитског 

надзора возила, у оквиру кога је поставило следеће питање: 

 

Питање бр.1. 

„У обрасцу понуде где пише како се подноси понуда, да ли треба да се заокружи, 

штиклира, начин на који се понуда подноси (самостално, као заједничка 

понуда..)?“ 

 
Питање бр 2.  

„У моделу уговора члан 4. стоји: 

Добављач услуга се обавезује да ће Наручиоцу, предметне услуге пружати 

квалитетно, стручно, придржавајући се прописа и стандарда који важе за овакву 

врсту услуга, а предметне ГПС уређаје ће уграђивати квалитетне, из текуће 

производње и од оригиналног произвођача 

Да ли то значи да уређаји морају да буду нови и некоришћени и да ли ће бити 

одговарајућа квалитативна провера уређаја од стране Наручиоца пре саме 

уградње?“ 

 

Питање бр.3 

„Можете ли нам дати додатно објашњење везано за захтев из техничке 

спецификације: 

-Могућност идентификације возача (минимум 20 возача), 

Да ли се тражи да уређај директно може да врши идентификацију возача, или се 

мисли на могућност повезивања уређаја са додатним уређајем преко кога се може 

вршити идентификација возача? Такође, у самим захтевима за услугу ГПС 

праћења, нигде се не помиње идентификација возача. Можете ли појаснити?“ 

Питање бр.4 

„У конкурсној документацији се тражи да произвођач мора да поседује 

 (8) Сертификат о сагласности са стандардом: 300 440 
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Може ли бити прецизније у захтеву? Да ли треба нека ознака да иде испред 

броја? Да ли треба да буде EN, IEC, …?“ 

 
Питање бр.5 

 

„6) Омогућити опционо надоградњу система према захтевима Наручиоца. 

На какву се надоградњу система  мисли? Да ли би се од понуђача очекивало да 

уради ту надоградњу? Ко би ту евентуалну надоградњу платио и на који начин би 

се она обрачунавала? Да ли би та надоградња била предмет неког новог Уговора? 

Уколико би била предмет новог Уговора, зашто захтев стоји у тренутној 

конкурсној документацији? 

У моделу Уговора, члан 2. стоји да је уговорена цена фиксна током важења 

уговора. 

Молим Вас да нам на јасан и недвосмислен начин разјасните овај захтев?“ 

 

 

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Наручилац даје додатне информације - 

појашњења: 

 

 

Одговор на питање бр.1. 

 

Заокруживањем једне од понуђених опција како се подноси понуда. 

 

 

Одговор на питање бр.2. 

 

У возила Наручиоца треба да се уграде нови оригинални уређаји од произвођача 

по типу који је наведен у сертификатима који су тражени и биће извршен 

квалитативни и квантитативни пријем сваки пут када се буду уграђивали,  а то ће 

бити сукцесивно по налогу и на локацији Наручиоца. 

 

Одговор на питање бр.3. 

 

Oво је само опциона могућност и само мора да постоји као могућност коју систем 

испоручиоца услуга може да испрати у случају потребе, али у овом захтеву неће 

бити тражено да се обезбеђују идентификатори за возаче, него само за возила 

која се возе а то чини сам уређај који је уграђен у возило. 

 

Одговор на питање бр.4. 

Признаје се сертификат ако на њему пише 300 440 и ЕN 300 440, а односи се на 

„Електромагнетска компатибилност и радио-спектар“. 

 

Одговор на питање бр.5. 

 Опциона надограња система је нешто што наручилац може тражити од добављача 

услуга, из тог разлога систем понуђача мора имати могућност за ту модуларну 

надогрању ако буде потребе. 

  
 

 

Додатне информације/појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о 

јавним набавкама, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

Наручиоца у року од три дана од дана пријема захтева. 

 

          КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


