РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
Комисија за јавну набавку
Број: 404/2-90/2016
Датум: 23.9.2016. године
Београд, Његошева 77
Предмет: Одговори на питањa потенцијалних понуђача у вези са поступком јавне набавке мале
вредности услуге физичког обезбеђења (интерни број ЈН: 404/2-90/2016).
Питање 1:
У вези јавне набавке услуге физичког обезбеђења тражимо детаљно појашњење додатног услова. У
конкурсној документацији сте тражили да понуђач има систем за електронску контролу службеника
обезбеђења. Систем може бити засебан уређај, или се може користити наменска апликација у
комбинацији са „паметним“ мобилним телефонима. Систем мора испуњавати најмање следеће
услове извештавања:
- Извештај о контролним тачкама које је радник обишао у току једне руте;
- Извештај о завршеним правцима кретања у одређеном временском интервалу;
- Извештај о дужини трајања сваке руте.
С тим у вези молимо вас да нам дате следеће податке:
1. Која је то фирма у Србији која продаје овај уређај јер тврдимо да такав уређај не постоји?
2. Ако нема фирме која је регистрована у Србији за продају овакве врсте уређаја, како сте ви
уопште сазнали да овакав уређај постоји са оваквим карактеристикама?
3. Фирма MASTERCCTV кoja je лидер у Србији овакав уређај нема. Ако они немају поставља се
питање ко има? И друге познате фирме које смо контактирали немају овакав систем. Молимо вас да
нам наведете назив фирме која у Србији продаје овај уређај?
Такође:
-

Зашто се захтева систем за контролу обиласка радника обезбеђења који не може да се купи у
Србији? Неспорно је да не може да се купи зато што овде не постоји такав систем;
Зашто тражите наменске апликације паметних телефона када нема система у Србији који
може тако да се надогради, да не помињемо да таква апликација није сигурна?
Колико сте сигурни и да ли постоји неки доказ да апликација не може да се употреби у сврху
шпијунаже и прикупљања информација, поготову што сте државна установа?
Како знате да је апликација сигурна и да ли може да пробије систем ваших рачунарских
система убацивањем вируса? Дајте нам доказ сигурности таквог система;
Зашто не тражите класичан систем за контролу обиласка објекта I LOGGER уређај који
бележи следеће:
 контролну тачку (почетак обиласка објекта)
 контролну тачку (завршетак обиласка објекта)
 све контролне тачке на тој рути
 време, датум (сат, минута, секунда, дан, месец, година)?

Одговор 1:
Сматараћемо да је испуњен додатни услов захтеван Конкурсном документацијом у Одељку III.2.2
тачка 3) уколико понуђач поседује било који систем/уређај/апликацију која омогућава електронску
контролу службеника обезбеђења. Према нашим сазнањима, систем за контролу обиласка објекта
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који је наведен у питањима потенцијалног понуђача испуњава тражене карактеристике и самим тим
би његово поседовање било прихваћено као испуњавање наведеног додатног услова.
Не би било у складу са Законом о јавним набавкама да дајемо конкретна продајна места за овакав
систем.
Питање 2:
С обзиром на то да је дошло до измене Конкурсне документације, самим тим и броја страна, сада се
Изјава – потврда референтне листе налази на страни 35, уместо на страни 34, како је било у
претходној документацији. Пошто су потенцијални понуђачи већ набавили референтне потврде са
старим бројем стране, хоћете ли такве потврде прихватити, с обзиром на то да је садржај и изглед
обрасца остао непромењен?
Одговор 2:
Прихватићемо наведене потврде.

Ознака: К.2.01-3

Страна 2 од 2

