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Рeпублика Србија 26300 Вршац, Стевана Немање бр. 26, 
Telefon: 013/440-800, Faks: 013/440-800 taster 9 

 
www.oktobar.co.rs   e mail: info@oktobar.rs

  

Број: 01-01-19/2018-10 

28.05.2018. Године 

ВРШАЦ 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – НАБАВКА GPS УРЕЂАЈА 

ЈН БР 01-01-19/2018  

 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези са припремом понуде у 

поступку јавне набавке: Набавка GPS уређаја, редни број набавке 01-01-19/2018. 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), 

заинтересована лица у поступку јавне набавке Набавка GPS уређаја, редни број набавке 01-01-19/2018, се 

дана 24.05.2018., односно 25.05.2018 обратили Наручиоцу, путем електронске поште, са захтевима за 

појашњењем у вези са припремањем понуде. Захтев, заведен код Наручиоца под  бројем: 01-01-19/2018-8., 

од 24.05.2018., и Захтев заведен под бројем 01-01-19/2018-9., од 25.05.2018. 

 

1. Питањe  заинтересованог лица 1: 

На страни 8/43 Конкурсне документације навели сте: 

“ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА СИСТЕМА КОЈЕ ПОСЕДУЈЕ И КОРИСТИ НАРУЧИЛАЦ: 

Наручилац поседује 24 GPS уређаја модела ORIS GS 100 и 15 сонди модела TECHNOTON DUT-E RS232 

који су већ уграђени у возила и које Понуђач треба да преконфигурише за рад у својој апликацији (понуђеној 

апликацији).”С обзиром да су постојећа 24 ГПС уређаја старије технологије, а да се очекује да функционишу 

под истом апликацијом са нових 65 ГПС уређаја, реално је очекиватии проблеме и у праћењу а и у 

одржавању старих ГПС уређаја. 

Да ли је дозвољено да као понуђачи понудимо заменске моделе за та 24 ГПС уређаја ( који су истих или 

бољих карактеристика од постојећих, а ради се о истом моделу уређаја, који се уграђују на преосталих 65 

возила, без додатних трошкова за Наручиоца)? 

Одговор на питање: 

Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 8/43 у делу врста, техничке 

карактеристике (спецификација), квалитет, количина и опис добара/услуге, начин спровођења 

контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок испоруке/извршења тако што уноси: 

 

НАПОМЕНА: Уколико Понуђач није у могућности да постојеће уређаје преконфигурише за рад на својој 

апликацији, може о свом трошку да понуди нове, заменске уређаје истих или бољих техничких 

карактеристика.  

Понуђач је у том случају дужан да о свом трошку изврши демонтажу постојећих уређаја, монтажу нових и 

пуштање у функционални рад.  

Понуђени уређаји морају бити исти модел/тип као и уређаји који се нуде за преосталих 65 возила. 
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Уколико Понуђач нуди заменске уређаје неопходно је да достави изјаву о испуњености тражених 

карактеристика добра на сопственом обрасцу, потписаном и печатираном од стране овлашћеног лица у 

којима се види модел/тип уређаја које нуди као замену за постојећих 24 уређаја које наручилац поседује. 

 

1. Питањe  заинтересованог лица 2: 

На страни 7/43 конкурсне (Тачка 3) документације Наручилац наводи да је у случају постојања 

квантитативних и/или квалитативних недостатака или евентуалних физичких оштећења опреме, обавеза 

понуђача да без одлагања, а најкасније у року од 3 дана од дана сачињавања Записника о утврђеним 

недостацима, испоручи другу количину добара одговарајуће количине/квалитета о свом трошку. Замена 

физички оштећене опреме о трошку понуђача није у складу са законом о облигационим односима, јер се 

може десити да сва опрема Наручиоца буде физички оштећена или да током коришћења опреме за време 

трајања уговора додје до намерних оштећења опрема од стране руковаоца или трећих лица. 

Оправдана је само замена опреме о трошку понуђача на којој је дошло до техничких неисправности опреме, 

док у случају констатовања физичког или намерног оштећења опреме, понуђач о томе саставља Записник и 

врши замену оштећене робе о трошку Наручиоца. Стога тражимо да се наведени захтев измени или избаци 

из конкурсне докуметације (тј. да се дефинише да трошкови физичких/намерних оштећења опреме падају на  

Одговор на питање: 

Наведени текст се односи на квантитативно/квалитативни пријем добара при испоруци, што је и регулисано 

чланом 7. Модела уговора у делу  -КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА/ГАРАНТНИ РОК. Наручилац има право да 

ако приликом испоруке уочи физичке недостатке/оштећења достављене робе, захтева од понуђача да исте 

отклони у горе наведеном року. 

2. Питањe  заинтересованог лица 2: 

Да ли је за Наручиоца прихватљиво да Понуђач изврши замену 24 постојећа ГПС уређаја на возилима (ORIS 

GS 100) својим ГПС уређајима уколико то неће утицати на цену, будући да наведене уређаје ORIS GS 100 

који користи само један Понуђач (фирма Галеб)) и да исте није могуће преконфигурисати за рад у 

системима других понуђача уколико произвођач истих не доставити све потребне протоколе и скрипте 

осталим понуђачима на располагање, чиме се фаворизује само одређени Понуђач. Постојеће сензоре нивоа 

горива на возилима је са друге стране могуће једноставно превести и на друге системе понуђача. 

Стога тражимо да се омогући замена постојећих 24 ГПС уређаја ORIS GS 100 GPS уређајима Понуђача 

уколико то неће утицати на цену, или да нам под хитно доставите све потребне скрипте и протоколе за 

коришћење и конфигурисање ORIS GS 100 уређаја. 

Одговор на питање: 

Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 8/43 у делу врста, техничке 

карактеристике (спецификација), квалитет, количина и опис добара/услуге, начин спровођења 

контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок испоруке/извршења тако што уноси: 

 

НАПОМЕНА: Уколико Понуђач није у могућности да постојеће уређаје преконфигурише за рад на својој 

апликацији, може о свом трошку да понуди нове, заменске уређаје истих или бољих техничких 

карактеристика.  

Понуђач је у том случају дужан да о свом трошку изврши демонтажу постојећих уређаја, монтажу нових и 

пуштање у функционални рад.  

Понуђени уређаји морају бити исти модел/тип као и уређаји који се нуде за преосталих 65 возила. 

 

Уколико Понуђач нуди заменске уређаје неопходно је да достави изјаву о испуњености тражених 

карактеристика добра на сопственом обрасцу, потписаном и печатираном од стране овлашћеног лица у 

којима се види модел/тип уређаја које нуди као замену за постојећих 24 уређаја које наручилац поседује. 

 

 

 

 



3 

 

3. Питањe  заинтересованог лица 2: 

На страни 10/43 конкурсне документације у делу кадровски капацитет Наручилац тражи минимално једно 

запослено/анагажовано лице са лиценцом Инжењерске коморе Србије 353 или 453 (одговорни извођач 

радова телекомуникационих мрежа и система) која није предвиђена наведеном јавном набавком. 

 

У складу са Законом о приватном обезбеђењу - обавезно је да понуђач који врши уградњу ГПС-а и праћење 

возила путем ГПС-а, поседује Лиценцу за вршење послова техничке заштите за монтажу, пуштање у рад, 

одржавање система техничке заштите и обуку корисника коју издаје МУП. 

 

Такође у складу са законом о приватном обезбеђењу предвиђене су и друге Лиценце МУП-а које Наручилац 

може тражити као додатни услов у области планирања и извођења система техничке заштите, а то су 

следеће лиценце: 

 

Лиценца за вршење послова планирања система техничке заштите 

Лиценца за вршење послова пројектовања и надзора над изводјењем система техничке заштите 

Лиценца за процену ризика у заштити лица, имовине и пословања 

 

Стога тражимо од Наручиоца да избаци из конкурсне документације Лиценцу коју издаје Инжењерска 

комора Србије и која није у вези са предметном јавном набавком, и да наведену Лиценцу замени 

одговарајућом лиценцом која је предвиђена у складу са Законом о приватном обезбеђењу ( Лиценца за 

вршење послова пројектовања и надзора над изводјењем система техничке заштите). 

 

Одговор на питање: 

Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 10/43 у делу ДОДАТНИ УСЛОВИ 
тако што уместо: 

3 КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 
 

3.1 Понуђач има: 

- најмање 1 (једно) запослено/ангажовано лице 

оспособљено за вршење послова инсталације 

/одржавања система и обуке корисника, које је 

предмет набавке, 

- најмање 1 (једно) запослено/ангажовано лице, 

дипл.инж. електротехнике са лиценцом 353 

(одговорни извођач радова телекомуникационих 

мрежа и система) или 453 (одговорни извођач 

радова телекомуникационих мрежа и система) 

ИЗЈАВА (Образац 4/5) са копијом Лиценце 

ИКС и потврдом да је иста важећа за дипл. 

инж. 

Доказ који Наручилац може тражити од 

изабраног понуђача: 

1) Копија уговора о радном ангажовању у 

складу са Законом о раду.  

3) Копија сертификата о обучености лица за 

вршење услуге уградње /одржавања система 

Сада гласи: 

3 КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 
 

3.1 
Понуђач има: 

- најмање 1 (једно) запослено/ангажовано лице 

оспособљено за вршење послова инсталације 

/одржавања система и обуке корисника, које је 

предмет набавке, 

- најмање 1 (једно) запослено/ангажовано лице, 

дипл.инж. електротехнике са лиценцом 353 (  

ИЗЈАВА (Образац 4/5) са копијом Лиценце 

ИКС и потврдом да је иста важећа за дипл. 

Доказ који Наручилац може тражити од 

изабраног понуђача: 

1) Копија уговора о радном ангажовању у 

складу са Законом о раду.  

2) Копија сертификата о обучености лица за 

вршење услуге уградње /одржавања система 
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Будући да се измена конкурусне докуметације врши 8 или мање дана пре истека за подношење понуда, 

Наручилац ће продужити рок за подношење понуда. 

 

Нови рок за подношење понуда је до 07.06.2018. до 12:00 часова, без обзира на начин слања. 

Отварање понуда ће се одржати 07.06.2018.у 12:30 часова. 

 

Измена конкурсне документације, у пречишћеном облику, као и Обавештење о продужењу рока за 

подношење понуда биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 

28.05.2018. године. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


