
„Спортски и пословни центар Војводина“
Сутјеска 2, Нови Сад
датум: 04.05.2018. године
дел. Број: 3230-3

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: 03. и 04.05.2018.
године 

ПИТАЊЕ 1.:
Предмет: Питања у вези конкурсне документације за ЈН 3/18-1 
Поштована, Молим Вас да ми одговорите и растумачите постављена питања. 
Захтеви Наручиоца и начин и опис функцинисања система 
Тачка 1: ТУРНИКЕТ - БАРИЈЕРА СА ТРИ КРАКА Питање: Тражи се комуникација РС485. 
Коментар: зашто RS485, кад је TCP/IP далеко најбржи, најфлексибилнији и најраспростањенији 
начин комуникације? 
Тачка 2: РАЗВОДНИ ОРМАРИ за смештање: напајања за турникет, електронике за турникет, као и 
напајања за улазно/излазне читаче за капије, посебног рачунара (хардвера) за пренос података на 
сервер. Питање: могу да разумем да се 220V не доводи до турникета, мада то не представља 
опасаност, ако се све уради по приписима, али зашто издвајати електронику за турникет из самог 
турникета? Какав се то посебан рачунар тражи за пренос података? 
Тачка 5: ЧИТАЧ КАРТИЦА за anti - pass back sistem; Очитавање стандарда 13.56 мхз и нфц кода са 
телефона. Максимално напајање 24 в Потпуна аутономност уређаја, бележење минимум 32000 
догађаја Рс485 комуникација. 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. Могућност временског дефинисања важења карте, тако да се може јасно 
софтверски дефинисати од када до када карта важи Обавезно постојање софтверског уноса белих и
црних листи које омогућавају, односно спречавају да се карте које су једном искоришћене поново 
искористе. 
Питања: 5.1 Овде се спомиње NFC као обавезан, у неком другом делу текста као опција? Да ли је 
NFC обавезна функционалност? 
5.2 Овакав систем мора бити on-line, што, између осталог, значи да свака карта чим се прода мора 
бити у систему. Нема ту говора ни о каквој аутономији читача картица.Зашто се спомиње 
аутономија читача?
5.3 Зашто компликовати ствари са RS485, Wi-Fi, некаквим рачунаром у разводном ормару? Зар није
довољна професионална TCP/IP мрежа?
5.4 „Могућност временског дефинисања важења карте ...“, ово се ради у оквиру софтверског 
пакета, нема везе са читачем картица. Зашто се спомиње овде?
6. БАРКОД ЧИТАЧ: Могућност очитавања: бесконтактних силиконских наруквица, тагова, картица
са чипом (стандарда 13,56 mHz), NFC тагова и NFC кодова са мобилних телефона, дневних карата 
на термалном папиру са 2DQR баркодом, ID картица (стандарда 13,56 mHz) Комуникација RS 485 
или USB.Потпуно аутономан са меморијом од минимум 32.000 догађаја 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.
Питање: који то баркод читач може да чита RFID транспондере? 
9. УЛАЗНО/ИЗЛАЗНИ ЧИТАЧ ЗА КАПИЈЕ Могућност очитавања: бесконтактних силиконских 
наруквица, тагова, картица са чипом (стандарда 13,56 mHz), NFC тагова и NFC кодова са мобилних
телефона, дневних карата на термалном папиру са 2DQR баркодом, ID картица (стандарда 13,56 
mHz) Комуникација RS 485 или USB Потпуно аутономан са меморијом од минимум 32.000 
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догађаја и уграђеним интерним сатом (RTC).Могућност повезивања посебног мини рачунара у 
сваком разводном орману, за сваку капију путем локалне Wi-Fi мреже због слања догађаја на 
централни сервер. Додатно, за случај прекида Wi-Fi мреже, свака капија се путем UTP кабeла 
повезује са најближим рачунаром. Намењен за рад на отвореном (сунце, киша...) Прилагођен за рад
на ниским и високим температурама: минимум од -30 ºС до +50 ºС Напајање уређаја: максимално 
5V DC Обавезна могућност интеграције са IP камером Обавезан „anti - pass back sistem“ 
(посетилац може да се врати на купалиште само ако се одчекирао приликом изласка, ако то није 
урадио посетилац неће моћи проћи на вратима – баријерама) Сви подаци се складиште у једну 
централну базу Могућност очитавања јединственог CSN (Card Serial Number) или кориснички 
дефинисаног броја Могућност подешавања уређаја преко корисничког интерфејса без физичког 
приступа уређају Минимум 8 (осам) кориснички дефинисаних догађаја Минимум 8 (осам) 
предефинисаних типова догађаја Могућност праћења свих догађаја у реалном времену.Подржава: 
минимум 60.000 „black list“ картица Заштита у случају фалсификовања картица
Питање: Продајна места (билетарнице): није наведен тражени број билетарница. Траже се 3 
рачунара (мини или десктоп), 4 штампача карата и 5 програматора. Колико је то билетарница? Који
ПОС систем инвеститор поседује, који би се повезао са софтвером за продају улазница? 

Централни сервер: он је кључни елемент система. Не тражи се понуда за њега, не наводи се да га 
инвеститор обезбеђује. Молим одговор/коментар. 
15 ОНЛАЈН СОФТВЕР ... “Source code” на захтев Наручиоца 
Питање: да ли се тражи предавање Source code софтвера? Коментар: наш програмски пакет за 
продају улазница и контролу проласка је један од наших стандардних производа, који је у употреби
у преко 30 објеката (спортских, аутобуских станица и сл.). Можете добити увид у наш Source code, 
као потврду са смо ми његови власници, али његово предавање крајњем кориснику не може бити 
предмет понуде. 
Резиме: 1. Да ли бисте прихватили варијанту турникете/капије са уграђеним RFID и баркод 
читачем (један или два комплета, у зависности да ли треба anti-pass back или не)? За сваки 
турникет/капију предвидети разводни орман у који треба ставити: гребенасти прекидач, 
евентуално напајање за турникет/капију (адаптер 220VAC/24VDC), data switch. Ово би било далеко
чистије и поузданије решење. 
2. Треба да дефинишете број и распоред билетарница
3. Треба да разјасните ситуацију са сервером система.
4. Да ли планирате он-лине продају улазница преко веб странице Центра?
5. Да ли је NFC обавезна или опциона фукционалност?
6. Навођење напона напајања (напр. максимално 5V DC, у тачки 9), озбиљно сужава број 
потенцијалних кандидата.

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.

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.
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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.
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.

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.

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.

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.
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.

ПИТАЊЕ 1.:

Na strani 21/55 konkursne dokumentacije piše:

Обавезујуће оригинал  писмо о намерама  пословне  банке да  ће издати банкарску гаранцију за добро 
извршење посла.
Понуђач који уз понуду  не достави оригинал писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску 
гаранцију за добро извршење посла, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Obzirom da konkursnom dokumentacijom odnosno rokom za podnošenje ponuda nije ostavljen primeren rok da svi
Ponuđači mogu pribaviti Obavezujuće pismo o namerama banke, molimo Naručioca da produži rok za podnošenje 
ponuda za minimum 10 radnih dana kako bi svi Ponuđači bili ravnopravni i predali prihvatljive ponude.
U prilogu je pisani odgovor naše poslovne banke, kojim nas obaveštavaju da je rok izdavanja Obavezujućeg pisma 
o namerama banke 7-10 dana.
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Ukoliko blagovremeno ne produžite rok za podnošenje ponuda bićemo prinuđeni da podnesemo Zahtev za zaštitu 
prava Ponuđača.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 2.:
Наручилац је  уважио захтев  заинтересованог  понуђача и  измениће конкурсну документацију у
делу средстава финансијског обезбеђења где ће уместо банкарске гаранције за добро извршење
послова захтевати меницу за исто. С обзиром на укидање тражене банкарске гаранције и хитности
предметне  набавке  због  почетка  купалишне  сезоне  на  отвореним  базенима  СЦ  „Сајмиште“
сматрамо да је рок за доставу понуда  довољно да се продужи за 2 дана.

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

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


