Деловодни број: 221-22-00-1987/2019-05
Дана: 4. 11. 2019. године
На основ у Зак ључк а Влад е Реп уб лике Срб иј е 05 број:344-7524/2019 од 25. јул а 2019 год ин е, чл.12. Стат ут а Агенц иј е за безб едн ост сао б раћ ај а број: 221-110-00-00001/2010-01 од 18.јун а 2010. год ин е и Одл уке
в.д. дир ект ор а Агенц иј е за безб едн ост сао б раћ ај а о обј ав љив ању Јавн ог поз ив а за изб ор прои зв ођ ач а тахог рафс ких карт иц а број: 22-00-01986/2019-05 од 04.11.2019.год ин е,

Агенцијa за безбедност саобраћаја
објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ИЗБОР ПРОИЗВОЂАЧА ТАХОГРАФСКИХ КАРТИЦ А
 озивају се сва заинтересована правна лиц а на територији Републике Србије која испуњ авају услове у
П
поглед у прос торног, кадровског, пос ловног и техничког капацитета за произвођача тахографских кар
тиц а, да поднес у пријаву ради избора и ангажовањ а од стране Агенције за безбедност саобраћаја (у
даљем текс ту: Агенција).
Произвођач картиц а мора да испуњ ава следеће услове:
1.	да располаже одговарајућим просторијама за обављање послова центра за производњу и персонализа
цију картица и обављања послова сертификационог тела које задовољавају најмање следеће услове:
–	минимална укупна површина 1000 м2, адекватна за смештај одговарајуће опреме и уређаја центра
за персонализацију као и особља, тако да је омог ућено несметано и слободно кретање,
–	буду опремљене адекватним сигурносним системима, и то најмање системом за контролу приступа,
противпровалним системом, системом камера за видео надзор (CCTV) и противпожарним системом;
2.	д а обезбеди одговарајуће прос торије за обав љање пос лова пријема захтева за изд авање картиц а и
уручењ а картиц а крајњим корисницима, и то:
–	најмање 45 мес та за пријем захтева и уручењ а картиц а, равномерно територијално распоређених
на територији Републике Србије, најмање у следећим мес тима:
 Алексинац,
 Бачка Паланка,
 Београд (4 локације),
 Бечеј,
 Бор,
 Ваљево,
 Врање,
 Вршац,
 Зајечар,
 Зрењ анин,
 Ивањиц а,
 Инђија,
 Јагодина,
 Кикинд а,
 Краг ујевац (2 локације),
 Краљево,
 Крушевац,
 Куршум лија,
 Лазаревац,
 Лесковац,
 Лозниц а,
 Младеновац,
 Ниш (2 локације),
 Нови Пазар,
 Нови Сад (2 локације),
 Обреновац,
 Панчево,
 Пирот,
 Пожаревац,
 Прибој,
 Прок уп ље,
 Рума,
 Смедерево,
 Сомбор,
 Сремска Митровиц а,
 Суботиц а,
 Ужице,
 Чачак,
 Шабац;
–	свако од мес та мора бити опрем љено и организовано на начин примерен својој намени, са најмање
пријемним пултом, радном станицом за запос леног службеника, огласном таблом и прос тором и
инвентаром намењеним за одлагање, складиштење и чување док ументације;
–	прос торије не мог у бити део угос титељског, стамбеног или прос тора у коме се организују игре на
срећу, односно не мог у бити непосредно повезане са наведеним прос торијама;
3.	д а на располагању има одговарајућу неопходну опрему и средс тва за обав љање пос лова центра за
персонализацију картиц а, и то најмање:
– 1 машина за офсет штампу (минимум 4 боје),
– 1 машина за сито штампу (минимум полуатоматска),
– 1 машина за апликацију ДОВИД елемента (минимум полуау томатска),
– 1 машина за монтаж у табака (минимум аутоматска),
– 1 машина за ламинацију табака,
– 1 машина за избијање картиц а,
– 1 машина за машинску инспекцију картиц а,
– 1 машина за уградњу чипа у тело картице,
–	1 машину за персонализацију картиц а која у једном пролазу врши персонализацију чипа (електрон
ска персонализација) и персонализацију осталих вид љивих под атака на картици минимум техни
ком ласерске персонализације,
– опрема за проверу квалитета персонализованих картиц а,
–	софтверска опрема и софтверски алат за проверу квалитета персонализованих картиц а (финални
тес тови персонализације),
– 1 сервер за базу под атака центра за персонализацију и пратећа опрема;
4.	д а на располагању има одговарајућу неопходну опрему и средс тва за обав љање пос лова сертифика
ционог тела, и то најмање:
– 1 сервер за базу под атака сертификационог тела,
–	1 сервер који ће служити као temper-proof уређај (HSM) који се корис ти за генерис ање, складиште
ње и руковање криптографским материјалом, који задовољ ава захтеве које пропис ује Digit al Tacho
graph System European Root Policy,
– 1 backup,
– UPS уређаје,
–	радне станице-рачунаре за оператере сертификационог тела, са одговарајућим софтверским ин
терфејсом у циљу повезивањ а на криптографски токен и ласерски штампач,
– 1 ласерски штампач за штампу ERCA извештаја и захтева за сертификатима,
–	рачунар са мог ућношћу повезивањ а са опремом и софтвером за обрад у захтева за изд авање кар
тиц а и вођење евиденције о картиц ама (Card Management System – CMS);
5.	д а на сваком од мес та за пријем захтева за изд авање картиц а и уручењ а картиц а крајњим корисни
цима обезбеди одговарајућу неопходну опрему и средс тва за обав љање пос лова пријема захтева за
изд авање картиц а и уручењ а картиц а крајњим корисницима (радна станиц а за запос леног службени
ка), и то најмање:
–	рачунар са мог ућношћу повезивањ а са опремом и софтвером за обрад у захтева за изд авање кар
тиц а и вођење евиденције о картиц ама (Card Management System – CMS),
– скенер, за дигитализацију под атака из захтева,
– штампач,
– читач картице и софтвер за очитавање под атака из док умената са чипом,
–	криптографски токен са одговарајућим сертификатом, за идентификацију корисника (оператера) у CMS-у;
6.	д а има одговарајућа запос лена лиц а за обав љање пос лова израде картиц а, која су запос лена или ан
гажована најмање за период трајањ а уговора, и то:
–	админис тратора сертификационог тела, који има висок у стручну спрему и најмање пет година рад
ног иск ус тва у облас ти информационих технологија;
–	админис тратора персонализационог тела, који има висок у стручну спрему и најмање пет година
радног иск ус тва у облас ти информационих технологија;
–	овлашћену особу за безбедност информационог сис тема, који има висок у стручну спрему и најма
ње три године радног иск ус тва у облас ти безбеднос ти информационих технологија;
–	админис тратора сис тема, који има висок у стручну спрему и најмање три године радног иск ус тва у
облас ти информационих технологија;

7.	д а, најкасније до отп оч ињ ањ а са изр адом карт иц а,  обезб ед и Серт ификат о одобрењу типа (App ro
val Certif ic ate) за тахог рафске карт ице, изд ат у склад у са захтев им а и услов им а Дод атка 1Б Анек
са Европског спор азум а о рад у пос аде на воз ил им а која обав љај у међунар одн е друмске прев озе
(AETR спор азум);
8.	да посед ује важеће сертификате:
–	ISO 14298 – безбедност сиг урносне штампе – за производњу и персонализацију картиц а,
–	ISO 27001 – безбедност информација;
9.	да се не ради о радионици за тахографе у смис лу Закона о радном времену посаде возила у друмском
превозу и тахографима („Сл. гласник РС”, бр. 96/2015i95/2018);
10.	да против његаније покрену тстечајни поступак, пост упакпринудненаплате или ликвидације;
11.	да њему или лицу чији јепроизвођач картица правни следбеник у последњих пет година нису забрањени
или на други начин одузети пос лови израде картица, односно да у истом период у није једнострано
раскинуо уговор о обављању послова израдекартица;
12.	даје регис трованкод надлежног органа, односно уписан у одговарајућирегистар;
13.	да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних де ла као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривичнадела против привреде, кривична дела против животне
средине,кривично дело примања илидавања мита, кривично дело преваре;
14.	да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
15.	да поседујепословни капацитет – понуђач мора имати у последње 3 године (2018,2017. и 2016. години),  
најмање укупно 100.000 произведенихи персона лизованих картица;
16.	д а достав и писмо о нам ера ма пословн е банке да ће уколико буде изабран з а најпов ољнијег,
најкасније 10 д ана п о потписивању уговора, дос тави ти гара нц ију банке, наплативу на први позив и
без по гов ора у износу од10.000.0 00,00 динара, као средст во финан сијског о без беђења уговора,за
доброизврше ње по сла.
Банкарска гаранција за добро извршење посла мора бити на период од 1 године са обавезом прод
ужења месецдана пред истек важења;
17.	д адостав и оригиналну банкарск у гаранцијуза озбиљност понуде која ће бити с а клаузулама: безусло
вна и платива на први позив. Банкарска гаранција заозбиљност пријаве из даје се у висини од 10.00
0.000,00динарабез ПДВ- а, и мора д атраје наjкраће 60 д анаод дана отварањапријава. 
Агенција за безбедност саобраћаја за држава право да изврши контролу испуњености услова, односно
приложених доказа, пре доношења Одлуке о доде ли уговора.
Постав љене услове произвођач картица мора испуњавати током времена за које је изабран.
НАПОМЕНА: 
Саставни деоПозива је и Техничкаспецификација са Изјавом која јеобјављена са сајту Агенције www.abs.gov.rs.
Техничку спецификацију је понуђач дужан дапроучи и Изјаву потпише и овери,чиме потврђује да је сагласан са
свим наведеним, и достави je уз пријаву.

Наведени услови из јавног позива доказују се:
1. Изјава под пуном кривичном, моралном и материјалном одговорношћу да произвођач испуњава
постављени услов. Изјава мора да садржипуну а дрес у локације: назив град а,назив улице,број улице,
поштански број
–	доказ о власништву или закупу (извод из листа непокретности или у говор о заку пу са доказом о
континуитету до стварногвласника).
2.	 Изјава под пуном кривичном, моралном иматеријалном одговорношћуда ће произвођач до момента
отпочињања са ра дом обезбедити одговарајућепросторије.
3.	 Картиц аосновних средставаса потписом одговорног лица, иликопија рачуна или уговора озак упу/
лизингу или д ру ги доказ из кога се може недвосмислено утврдити да подносилац пријаве посед ује
траженуопрему.
4.	  Изјава под пуном кривичном, моралном и материјалном одговорношћу да произвођач испуњава
постављени услов.
5. Изјава под пуномкривичном, моралноми материјалном одговорношћу да произвођач испуњава пос
тављени услов.
6. За сва лица:
–	Изјава д ата под пуном кривичном, моралном и материја лном одговорношћу да произвођач има
запосленаили анга жована лица која обављају наве дене пословеиимају тражену с тручну спрему и
тражено искуство.
–	Потписанаи оверена Изјава са списком лиц а и пословима које ће обављати.
7. 	Изјава под пуном кривичном, моралном и материја лном одговорношћу да ће најкасније до отпо
чињ ања с а изра дом картиц а да обезбеди Сертификат о одобрењу типа (Approval Certif icate) за
тахографске картице, издат у складу с а захтевима и ус ловима Дод атка 1Б Анекс а Европског спо
разумао радупосаде на вози лима која обав љајумеђународне д ру мске превозе (AETR споразум).
8. 	Копија важећих сертификата са овереним преводом на српски језик од стране ста лног судског
ту мача.
9.	 Изјава под пуномкривичном, моралном и материјалном одговорношћу.
10. Изјава под пуномкривичном, моралном и материјалном одговорношћу.
11. Изјава под пуном кривичном, моралном и материјалном одговорношћу.
12. Изводиз регис тра надлежног органа.
13. Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски засту пник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није ос уђиван за неко од кривичних
дела против привре де, кривичнадела против заштите животне сре дине,кривично делопримања или
д авања мита, кривично дело преваре, не с таријих од двамесец аод д ана отварања пријава.
14. Уверења Пореске у праве Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверења надлежне локалне с амоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалнихјавних приход а, не старијих од два месец а од дана отварања пријава.
	НАПОМЕНА:  Уколико је подносилац пријаве уписан у Регистар понуђача Агенције за привре дне ре
гистре, као доказ затачке 12, 13 и 14,може приложити доказ о упис уупоменутиРегистар.
15.	 Потписана и оверена потврда Наручиоца (Референц а) са спискомизвршенихуслуга.
16.	 Оригинал писмо о намерама.
17.	 Оригина лбанкарску гаранцију.
II Рок извршења посла по Јавном позиву – посао се додељује на период од 10 година од дана закључењ а
уговора.
III Рок за подношење пријава је15. 11. 2019. године, до 12 часова. Јавни позив ће битиобјављен у дневном листу  
„Политика” за територију Републике Србије и на сајту Агенције за безбедност саобраћаја www.abs.gov.rs
Пријаве се достављају у затвореној коверти са назнаком „за јавни позив – за произвођача тахографских кар
тица” и напоменом „не отварати”, на адресу: Агенције за безбедност саобраћаја, Булевар Михајла Пупина 2,
Палата Србије, Источно крило, 11070 Београд, до истека наведеног рока.
Наручилац не одговара за било какву последицу уколико подносилац пријаве не наведе назив, адресу и пред
мет јавног позива на коверти. Пријаве које нису затворене или су стигле после наведеног рока неће бити
разматране.
IV	Дод атне информације у вези са овим јавним позивом заинтересована лиц а мог у добити на  e-mail:
milan.petrovic@abs.gov.rs
V	Одлука о избору правног лица ће бити донета у року од 15 дана од дана отварања пријава и објавиће
се на интернет страни Агенције за безбедност саобраћаја и у дневном листу „Политика” за територију
Републике Србије.
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