
„Спортски и пословни центар Војводина“
Сутјеска 2, Нови Сад
датум: 09.05.2018. године
дел. Број: 3318-4

На основу члана 20. и 63. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник Р.С. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
дају се  следећи одговори на питања у вези Конкурсне документације  за јавну набавку  радова-
Уградња  система  наплате  карата  и  контроле  приступа  на  затвореним  базенима,  леденој
дворани и базенима СЦ „Сајмиште“  бр. 3/18-1, у  поступку јавне набавке мале вредности, а која
су постављена електронском  поштом,  од  стране заинтересованог понуђача,  дана: 05.05.2018.
године. С обзиром да је заинтересовани понуђач поставио питања ван радног времена Наручиоца,
у суботу када је уједно и нерадан дан Наручиоца, Комисија за спровођење предметне набавке ће  у
складу са тачком 13. конкурсне документације у делу Упутство понуђачима како да сачине понуду,
прихватити питања као да су постављена првог радног дана Наручиоца и то 07.05.2018. године.
Исти понуђач је поставио  додатна питања и дана 07.05.2018. године

ПИТАЊA:
1. За баријере није тражено да имају обарајући крак. По нашем искуству, ово је обавезно за
објекте овакве намене. Противпожарна инспекција може имати озбиљне примедбе,
укључујући и ускраћивање употребне дозволе. У случају да се тражи обарајући крак,
процењена вредност ове набавке се мора повећати на 4400000 динара. Који је став
Наручиоца по овом питању?
2. Из Описа радова (стр 16/55) види се да су планирана по два продајна места за улазнице,
на Холу затворених базена и на Отвореним базенима СЦ „Сајмиште“. Тражени број
Програматора (5) и рачунара (3) је у несагласју са траженим бројем продајних места за
улазнице. Молим објашњење.
3. На улазу у Ледену дворану се тражи и једна капија за пролаз инвалида. Овакве капије су
намењене пролазу особа са локомоторним дисфункцијама доњих екстремитета. Да ли се
такве особе рекреирају клизањем? Који је став Наручиоца по овом питању?
4. Каква је подлога на местима планираним за постављање баријера и капија? Ако је бетон,
које је дебљине?
5. Наручилац тражи „распберру пие 3“ уређаје, као једно од средстава повезивања
баријера/капија у систем, чиме:
a. елиминише све понуђаче који имају системе базиране на стандардном, у светским
размерама убедљиво најзаступљенијем, TCP/IP протоколу.
b. Директно адресира једног и само једног понуђача са наших простора.
Молим објашњење.
6. Није предвиђен централни сервер система. Молим објашњење.
7. На страни 15/55 стоји: „Систем мора имати могућност „anti - pass back“ мода, јер корисници
сезонских карата имају право да напуштају круг објекта“, док на стр. 16/55 стоји: „... 4
баријере имаће велике баркод читаче, на излазној страни 2 баријере имаће такође округле
читаче који ће служити за систем “anti pass back” ...“. Сезонске карте нису папирне, са бар-
кодом. Стога „... велики баркод читач на излазној страни ...“ не долази у обзир, једино RFID
читач. Молим за коментар.
8. На стр. 16/55 стоји да ће Наручилац обезбедити 220V на свим приступним местима где
треба поставити разводне ормаре. Да ли ће обезбедити и TCP/IP прикључак?
9. На стр. 17/55 стоји: „Наручилац је дужан да од места где се налази рачунар провуче до
места где се налазе баријере све потребне каблове по унапред дефинисаном договору.“.
 О каквом договору се овде ради? Молим објашњење.
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ОДГОВОРИ:

1. Padajući krak nije obavezan. Barijere će biti pozicionirate tako da ne blokiraju glavne ulaze i izlaze na 
pristupnim mestima.

2. Ukupna proj prodajnih mesta je četiri. Za svako prodajno mesto je pоtreban po jedan programator, 
dodatni programator je za kancelariju lica koje je zaduženo za sportska pitanja. Kada govorimo o 
računarima, u ovom slučaju, misli se na mikro računare koji služe za trasport podataka od barijera ka 
serveru. Potreban je po jedan za svaku lokaciju, Spens, Klizalište, Sajmište.

3. U Ledenu dvoranu dolaze majke sa malom decom i kolicima, njima je dozvoljen pristup klizalištu.

4. Na Sajmištu je betonska podloga debljine 10cm. NA Spensu su u pitanju granitne ploče, koje moraju da
se buše specijalnim burgijama zbog specifičnosti materija za bušenje i na kom se postavljalju barijere.

5. TCP/IP protokol nije moguć zbog nepostojanja odgovarajuće kablaže.

6. Server za skladištenje podataka po želji Naručioca nalazi se kod potencijalnog Dobavljača. Odeljak 
Online softver. Isključivo statističke prirode.

7. U ovom slučaju na izlaznoj strani barijere potreban je čitač kartica standarda 13,56 Mhz. Mogućnost 
Anti PAss Back Moda mogu koristiti isključivo vlasnici sezonski, nedeljnih, mesečni, vip i drugih 
ulaznika koji nemaju jednokratnu namenu. Dnevne ulaznice se ne očitavaju na izlaznim čitačima, korisnik
dnevne karte ne može da koristi Anti Pass back Mode.

8. Naručilac ne može obezbediti TCP/IP priključak.

9. Ovde govorimo o potencijalnom dogovoru sa potencijalnim ponuđačima koji su se javili za obilazak 
centra. Više je reč o preporuci i idejama kako se sve treba povezati.

ПИТАЊА:

ОДГОВОР НА ПИТАЊА 1.: Odgovor na prvo pitanje kod tačke 1: RS 485 je industrijski standard, 
predmet nabavke nisu mrežni uređaji zbog stabilnosti mreže u celom objektu. Internet konekcija se na 
većini mesta zasniva na wifi komunikaciji. Naručilac želi da izbegne provlačenje mrežnih kablova i 
postavljanje TCP/IP uređaja koji u trenutku nestanka internet konekcije prestaju da rade. Traže se potpuno
autonomni uređaji koji rade nezavisno od postojanja internet komunikacije. Komentar: Interesantna je 
konstatacija da je WiFi stabilniji od žičnog LAN-a. U odgovoru je uočljiva konfuzija između pojmova 
Internet i LAN. 

Odgovor na drugo pitanje tačka 2: U ovom slučaju traži se razdvajanje 220V od turniketa. Elektronika iz 
turniketa se ne stavlja u razvodni ormar, već se misli na micro računare i slične uređaje. Pomenuti uređaji 
služe da transportuju podatke sa uređaja iz barijera na server koji se nalazi kod Dobavljača, naravno u 
trenutku uspostavljanja internet konekcije putem WIFI. 

Odgovor na treće pitanje tačka 5: 5.1. NFC je obavezna funkcionalnost. 5.2. Ovakav siistem nije online. 
Svako prodajno mesto mora imati Offline aplikaciju za prodaju karata koja radi bez potrebe za internet 
konekcijom. Čitači moraju imati sopstvenu memoriju pamćenja događaja, potrebno je da rade nezavisno 
od računara i internet konekcije, samim tim su i autonomni. Posredstvom računara (micro ili slično) 
podaci se transportuju na server kod potencijalnog Dobavljača i dostupni su za pregled Korisniku. Online 
softver je isključivo statistički softver. TCP/IP čitači su isključeni samo iz razloga nepostojanja mrežne 
konekcije na predviđenim pristupnim mestima. Komentar: Evidentno je nepoznavanje načina 
funkcionisanja ovakvih Sistema. Prodaja karata i kontrola prolaska MORA biti on-line sistem (svaka 
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prodata karta mora da može odmah da se iskoristi, da omogući prolaz na odgovarajućim 
barijerama/čitačima). Statistički podaci o prodaji, prolascima i sva ostala izveštavanja, mogu da rade kao 
off-line sistem.

5.3. Odgovor je već dat u prethodnim objašnjenjima.

5.4. Pomenuta mogućnost se može raditi i u samom čitaču, pristupom preko aplikacije i svakako je deo i 
softverskog paketa. Ostavljena je alternativa ili izbor mogućnosti. Komentar: Evidentno je nepoznavanje 
načina funkcionisanja ovakvih Sistema. Ovo se nikad ne radi u samom čitaču, takav sistem bi bio krajnje 
krut, nefleksibilan i nestabilan.

 U tački 6 tenderske dokumentacije (BARKOD ČITAČ) stoji i ovo: “… Могућност повезивања 
посебног мини рачунара у сваком разводном орману, за сваки турникет путем локалне Wi-Fi мреже
због слања догађаја на централни сервер. Додатно, за случај прекида Wi-Fi мреже, сваки турникет 
се путем UTP кабeла повезује са најближим рачунаром…” (moj kurziv). Koji sad to najbliži računar? 
Ipak i UTP kabl!? Dakle: mini računar u svakom razvodnom ormanu za vezu sa barijerama, pa još neki 
“najbliži računar”. Šta je sad to?

 Odgovor na četvrto pitanje tačka 6: Naručilav zahteva da se isporuči uređaj koji ima mogućnost 
očitavanja i QR barcodova i tagova standarda 13.56 MHz. Jednostavno korišćenje od starne korsnika, da 
se na jednom uređaju obavljalju potrebne radnje.

 Odgovor na peto pitanje tačka 9: Centar će imati ukupno 4 prodajna mesta. Centralni server se nalazi kod
Dobavljača, na njemu se čuvaju svi statistički podaci, a Korisnik preko Online aplikacije može pristupi sa
bilo koje tačke preko interneta i izvući i pregledati sve potrebne podatke. U pitanju je POS sistem 
Vojvođanske banke koji prima kartice Visa, Dina i Master card/Maestro. Komentar: nije jasna uloga POS 
Sistema Vojvođanske banke u celoj ovoj konstrukciji. Kojim POS uređajima Naručilac raspolaže? 

Odgovor na šesto pitanje tačka 15: Traži se Source code Dobavljača po zahtevu Korisnika u slučajevima 
ako se IT služba bude odlučila za nadogradnju i inovacije u samom softveru. Traži se Source Code. Sve se
definiše posebnim ugovorima o poverljivosti.

 Komentari: (i) nadogradnje I inovacije tokom garantnog roka Sistema može da radi samo isporučilac 
opreme/softvera; (ii) da bi IT služba Naručioca uspešno radila nadogradnje I inovacije mora jako dobro 
poznavati isporučeni softver, kao I alate pomoću kojih je razvijen; (iii) mnoge stvari se mogu podesiti 
promenom određenih parametara, bez programerskih zahvata; (iv) o izvornom kodu se može razgovarati 
tek nakon isteka garantnog roka. 

Odgovri i na rezime: 1. Turniket sa ulazne strane treba sadržati jedan čitač koji bi mogao očitavati tražene
funkcije. Sa Izlazne strane se zahteva drugi čitač za Anti Pass Back. Možemo prihvatiti predlog sa 
razvodnim ormarnom, ali bez data adaptera. Zbog nemogućnosti razvlačenja mrežne instalacje. 2. Dve 
biletarnice u okviru zatvorenog i otvorenog bazena na Spensu, sa mogućnošću brzog preseljenja na drugu 
lokaciju. Klizalište. Po potrebi. Druge dve biletarnice za Sajmište. 3. Server se nalazi kod potencijalnog 
Dobavljača. Korisnik bi koristio Online statistički softver, 4. Ne u ovom trenutku. Ali svakako da u 
budućnosti. 5. NFC je obavezan, zbog daljeg razvoja i unapređivanja sistema. Komentar: potpuno 
neubedljiva i nejasna argumentacija. Više ima smisla zahtev pod tačkom 4. 6. Ovde je moguće pstaviti i 
napajanje 24V, hvala, i u skladu sa zahtevom zainteresovanog ponuđača izvršićemo izmenu konkursne 
dokumentaciju i pomeriti rok za dostavu ponuda. 

ОДГОВОРИ:

S obzirom da je zainteresovani ponuđač više komentarisao i odgovovarao na date  prethodne odgovore 
Naručioca, Komisija će dati odgovore samo na postavljena pitanja:

Kod drugog komentara:
Sistem koji tražimo zahteva offline mode za prodaju karata. Glavni razlog, nemogućnost izvlačenja 
TCP/IP priljučka.

Комисија за јавне набавке Ј.П. ”Спортски и пословни центар  Војводина,, Нови Сад – 
                               бр. 3/18-1– одговор на постављено питање             3/4



Kod trećeg komentara:
Kada govorimo o najbližem računaru misli se o računarima na blagajnama, računarima koji su za svako 
prodajno mesto. Računari na blagajnama postoje. Zbog dodatne sigurnosti Naručilac predlaže da se od 
barijera i čitača do tih najbližih računara koji su na blagajnama provuče dodatni UTP kabl koji će na taj 
način služiti kao dodatno obezbeđenje za trasport podataka na sam računar, ako dolazi do gubitka WIFI 
mreže koja je nestabilna u Centru.

Kod četvrtog komentara:
Na samoj karti je dovoljna cena, tako da je povezivanje sa POS Terminalima svakako preporučljivo. 
Naručilac će u toku sezone nabaviti nove terminale.

Kod šestog komentara:
NFC je opcija koja je obavezujuća. Zaposleni kod Naručioca mogu koristiti telefone koji imaju NFC 
komunikaciju i na taj način pristupa objektima gde se nalaze turniketi. TAkođe, postoji želja naručioca da 
razvija internet prodaju karata i preko NFC koda.

ПИТАЊЕ:

Poštovana,

Na veb stranicu ste stavili novu verziju dОkumentacije, ali nije naznačeno u čemu su izmene.

ОДГОВОР:

Наручилац је у самим одговорима назначио где ће бити извршене измене конкурсне документације
тако да заинтересовани понуђач узима у обзир последњу измену конкурсне документације ЈН 3/18-
1 која је објављена 04.05.2018. године на порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца.

ЈП „Спортски и пословни центар Вовјводина“
         Комисија за јавну набавку бр.3/18-1
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