БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ
Нови Сад, Матице српске 1
ЈНМВ 0122-13/17-4
Датум: 14. 11. 2017.
Додатне информације / појашњење број 1
у вези Kонкурсне документације за јавну набавку –
опрема за дигитализацију ЈНМВ 0122-13/17, партија 3

Наручилац је дана 13. 11. 2017. године, од заинтересованог лица путем мејла, примио
захтев за додатним информацијама и објашњењима Kонкурсне документације за јавну
набавку – опрема за дигитализацију ЈНМВ 0122-13/17, партија 3:
1. Да ли се резервација врши по жељеном месту у читаоници (нпр. читаоница 1 сто бр
5), на нивоу читаонице или на нивоу целе библиотеке?
2. Да ли се резервација врши по предефинисаним терминима нпр. термин од 10:30 –
11:00 или корисник може слободно да изабере термине који њему одговарају?
3. Да ли је трајање термина / број резервисаних термина ограничено?
4. Да ли је потребно да се корисник пријави својим корисничким налогом на сајт да б
евентуално могао да добије подсетник за термин или да има могућност отказивања
термина?
Питања у вези са администрацијом чланских карата са евиденцијом активности и
услуга:
5. Када се појави члан који није резервисао да ли треба да каже колико планира да се
задржи да би библиотекар резервисао довољан број термина или се евидентира само
заузетост једног места у читаоници све док не напустии библиотеку.
6. Како би се евидентирало напуштање читаонице? Да ли библиотекар приликом
раздужења литературе ослобађа место?
7. Ако привремено напусти библиотеку како се врши евидентирање изласка (RFID
картица, баркод или на пријемном пулту?)
8. Како се врши евиденција издавања литературе члану (RFID, баркод, шифра...)
9. Да ли је потребна интеграција са неким већ постојећим решењима (нпр повезивање
са базом података која садржи списак литературе која је доступна за читаоницу и
оне која је доступна за издавње корисницима или са системом за израду чланских
картица корисницима и сл.)
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, Библиотека Матице српске као
наручилац даје одговоре према редоследу постављених питања:
1. Да, на нивоу три читаонице (које имају 60+60+32 места).
2. Корисник слободно бира термине који му одговарају.
3. Није ограничено.
4. Да, пријављује се преко броја чланске карте.

Одговори у вези са администрацијом чланских карата са евиденцијом активности и
услуга:
5. Евидентира се само заузетост једног места у читаоници.
6. Библиотекар приликом раздуживања не евидентира напуштање читаонице. То се
ради на гардероби, где се и пријављује за заузимање места.
7. У овом тренутку не. Планира се у наредним фазама рада.
8. Евидентирање се обавља помоћу библиотечког програма COBISS/позајмица, тако
да је овај део рада одвојен од резервације места у читаоницама.
9. Не.
Ове додатне информације, односно појашњења, сходно члану 63. став 3. Закона о
јавним набавкама, објављују се на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца.
Комисија за јавну набавку
Новка Шокица Шуваковић с.р.
Гордана Ђилас с.р.
Милена Мирић с.р.

