
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-28/2014-12/9 

Датум: 16. јул 2014. године 

Б е о г р а д 

         

 

 

        На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', 

број 124/12), Комисија за јавну набавку је припремила 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку услуга у отвореном поступку  

- успостављање и одржавање комуникационе мреже судова - 

редни број 17/2014 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 14. 

јула 2014. године у 8:43 часова: 

 

1. Питање заинтересованог лица:  
Образац 6.7, Изјава о кључном техничком особљу, на страни 66.садржи две табеле. 

Доња табела за упис 10 лица одговорних за извршење услуге садржи колону ''број и 

датум лиценце“. Које су то лиценце, с обзиром да одељком 4.1 Услови за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, тачка 8. на страни 27. Исте нису 

предвиђене, осим за једног одговорног пројектанта телекомуникационих мрежа и 

система и једног одговорног извођача радова који се наводе у првој (горњој) 

табели. Уз исту табелу, прилажу се као доказ за ових 10 лица и радне биографије 

које садрже и списак референци за свако од наведених лица за период од 

претходних пет година, иако ни то није предвиђено одељком 4.1., осим за два лица 

која се наводе у горњој табели. Да ли је у питању грешка по питању лиценци, 

радних биографија и списка референце за 10 лица и уколико јесте, да ли ћете 

изменити Образац 6.7? 

1. Одговор Комисије: 

У Обрасцу 6.7 начињена је грешка, те овим путем дајемо исправку упутства о 

попуњавању овог обрасца. У другој табели која се односи на десет лица потребно је 

попунити колоне: ''име и презиме'' и ''врста радног ангажовања...'' и за ових десет 

лица приложити само доказ о пријави на обавезно социјално осигурање. Дакле, за 

ових десет лица не попуњавати колону ''број и датум издавања лиценце'' и не 

прилагати радне биографије са списком референци. Наручилац неће мењати 

Образац 6.7, с обзиром на то да ово појашњење чини саставни део Конкурсне 

документације те је тако треба и тумачити. 

 

 

 

 

 



2. Питање заинтересованог лица: 
У Обрасцу 6.4 у последњој колони у табели стоји “датум пружања услуге”. Да ли је 

то датум закључења уговора са неким од референтних наручилаца? 

2. Одговор Комисије: 

Овде се не мисли на датум закључења уговора, већ на датум када је референтна  

услуга пружена. Другим речима, датум испостављања предрачуна, записника о 

пруженој услузи, привремене или окнчане ситуације и сл. 

3. Питање заинтересованог лица: 
У Обрасцу 6.6 потребно је да наведемо списак опреме и уређаја. С обзиром на 

количину опреме коју као понуђач поседујемо и коју треба да наведемо у обрасцу, 

молимо Вас за потврду да ли у овој изјави, на месту предвиђеном за упис опреме и 

уређаја, можемо да наведемо: „У прилогу достављамо као доказ Уговор о пружању 

услуга техничке подршке...“ јер предвиђене црте нису довољне за упис опреме коју 

наводимо? 

3. Одговор Комисије: 

Уколико празно место у Обрасцу 6.6 није довољно за уписивање опреме и уређаја 

којом понуђач располаже, можете навести да списак достављате у прилогу овог 

обрасца. Уколико у прилогу достављате уговор о пружању услуга техничке 

подршке, из тог уговора мора јасно и несумњиво да се види којом опремом и 

уређајима располажете. 

4. Питање заинтересованог лица: 

Да ли се у Обрасцу 6.3 на страни 62. где стоји: УКУПНО (1 + 2 + 3), под “2” 

подразумева укупна цена на месечном нивоу или за 12 месеци за све локације (два 

последња реда у Табели 2)? 

4. Одговор Комисије: 

Под ''2'' се мисли на укупну цену за 12 месеци за све локације. 

5. Питање заинтересованог лица: 

У Обрасцу 6.2  на страни 47. Под тачком 3. стоји “Понуђена цена”. Да ли је то иста 

цена која стоји у Обрасцу 6.3 на страни 62. под: УКУПНО (1 + 2 + 3)? 

5. Одговор Комисије: 

Да, то је понуђена цена за све услуге које су предмет јавне набавке. 

6. Питање заинтересованог лица: 

У Моделу уговора у члану 3. потребно је да понуђач упише уговорену цену. Да ли 

је уговорена цена збир укупних цена из табела 1, 2 и 3 на месечном нивоу или за 12 

месеци (укупно * 12 месеци у Табели 2)? 

6. Одговор Комисије: 

Уговорена цена јесте понуђена цена за све услуге које су предмет јавне набавке. 

Дакле уговорена цена је исто што и ''Понуђена цена'' из Обрасца 6.2 и ''Укупно 

(1+2+3)'' из Обрасца 6.3. 

7. Питање заинтересованог лица: 

Страна 11 тендерске документације, наводи се да везе треба реализовати преко 

оптичке, бакарне и мобилне мреже које су званично регистроване као „јавне“ 

мреже код РАТЕЛ-а, а потом се помиње да су дозвољене технологије за 

повезивање ADSL, SHDSL, FR, WiFi, оптички каблови. Технологија WiFi не спада 

ни у оптичке, ни у  бакарне ни у мобилне мреже што је контрадикторно са другим 

делом тендерске документације. Да ли је на основу претходно наведеног уопште 

дозвољено коришћење WiFi технологије тим пре што је пружање услуга на овај 

начин потенцијано слабијег квалитета? 

7. Одговор Комисије: 

Коришћење WiFi технологије је дозвољено на локацијама где је захтевана брзина 

до 6Mbs. Уколико се  понуђач одлучи да везу са локацијама, где је захтевана 



брзина до 6Mbs, реалзију преко оптичке, бакарне или мобилне мреже, мрежа мора 

бити регистрована као "јавна" код РАТЕЛ-а. 

8. Питање заинтересованог лица: 

У предлогу Уговора се наводи да Понуђач треба да обезбеди приступ Интернету на 

централној локацији. Колика треба да буде брзина приступа Интернету? 

8. Одговор Комисије: 

У табели локације комуникационе мреже са приступним брзинама типовима 

рутера, на страни 13, локација Немањина 9, захтевана је брзина приступа 50Mbs 

што уједно треба да путе и брзина приступа интернету. 

9. Питање заинтересованог лица: 

Страна 10 тендерске документације, шта се подразумева под конфигурацијом 

локалних рачунарских мрежа? 

9. Одговор Комисије: 

Конфигурација  локалних  рачунарских  мрежа је потребна  само у случају 

постојања  конфликта приликом реализације и представља само могућност  

усклађивања између тренутне  ситуације на терену и изабраног решења добављача 

(понуђача којем буде  додељен  уговор) и то само на нивоу појединачних  

случајева, а никако као пракса прилагођавања система наручиоца изабраном 

решењу добављача (понуђача којем буде додељен  уговор) .  Наручилац не захтева  

конфигурацију до нивоа  рачунара. 

10. Питање заинтересованог лица: 

Страна 10, пише да „Поред претходно наведеног, Понуђач је у обавези да одржи 

ниво успостављених сервиса, L3 VPN мреже са крипто заштитом (IP SEC) за 

локације наведене у Табели Б, и остале функционалности система које се остварују 

опремом наведеном у Табели А користећи опрему и софтвер постојеће 

комуникационе мреже који су у власништву Наручиоца, или користећи своју, 

еквивалентну.“ С обзиром на карактеристике услуге L3VPN сервиса и заштиту коју 

пружа (приватна виртуелна мрежа), молимо Наручиоца да размотри да ли му је 

потребан додатна заштита преко IP SEC-a будући да Телеком Србија пружа L3VPN 

као заштићени сервис многим великим корисницима (и страним и домаћим) а 

такође и за своје сопствене потребе. 

10. Одговор Комисије: 

Понуђач је у обавези да изврши све операције и радње у складу са конкурсном 

документацијом (техничком спецификацијом) па самим тим и успостављање IPSec 

крипто заштите. 

11. Питање заинтересованог лица: 

Коју верзију Milestone софтвера за камере имате и да ли је тренутно под подршком 

произвођача? Ако није тренутно под подршком, када је она истекла? Да ли је 

потребно за овај софтвер да се у оквиру подршке обезбеди и право на нове верзије? 

11. Одговор Комисије: 

Имплементирана верзија софтвера Мајлстон (Mile Stone) je Mile Stone 20B. 

Потребно је омогућити несметано функционисање софтвера од стране понуђача. 

12. Питање заинтересованог лица: 

Страна 78, Услови околине пише да температура у просторији где је смештена 

опрема треба да буде између 3°C и 40°C. С обзиром да ово нису температуре које 

су по стандарду произвођача опреме, да ли их је могуће ревидовати да температуре 

не смеју бити веће од 28°C? 

12. Одговор Комисије: 

Не документација се неће мењати у овом делу. 

 

 

 



13. Питање заинтересованог лица: 

На локацијама где је наведено да се тражи тип рутера Тип 6 (Табела – Локације 

комуникационе мреже са приступним брзинама и типовима рутера, страна 26.), 

понуђач је у обавези да обезбеди рутере техничких карактеристика неопходних за 

функционисање сервиса који се траже овом документацијом лиценце за ове рутере 

су ствар понуђача. Који модел рутера из класе рутера Типа 6 Наручилац сада 

користи? 

13. Одговор Комисије: 

Информација о моделу рутера која наручилац тренутно користи је ирелевантна. 

Понуђач сам треба да процени ког произвођача и који модел рутера ће користити у 

зависности од изабране технологије приступа и захтеваних брзина, како би 

испоручио жељени квалитет услуге у складу са техничком спецификацијом. 

14. Питање заинтересованог лица: 

Да ли је опрема Наручиоца у гарантном року и да ли Наручилац има техничку 

подршку за њу? 

14. Одговор Комисије: 

Опрема није у гарантном року. 

 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

Александар Марковић, дипломирани правник – члан 

Владимир Пејчић, дипломирани правник – заменик члана 

Милош Родић, дипломирани економиста (из Основног суда у Новом Саду) – члан 

Гордана Лазић, дипломирани инжењер организације рада – заменик члана  

Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник – члан 

Јадранка Савић, дипломирани правник – заменик члана 

 
 

 

доставити:  

- заинтересованом лицу које је  

тражило додатне информације и појашњења 

објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


