Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-3/2018-12/14
Датум: 14. мај 2018. године
Београд

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за јавну набавку радова у отвореном поступку
- изградња зграде правосудних органа у Крагујевцу редни број 13/2018
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 10.
маја 2018. године у 13.59 сати:
1. Питање заинтересованог лица:
У предмеру и предрачуну за извођење телекомуникационих и сигналних
инсталација у делу ТЕЛЕФОНСКА МРЕЖА, позиција 01-28 дефинисана је
телефонска централа са одређеним карактеристикама.У опису се тражи капацитет
од 20 портова за аналогне телефоне и 540 портова за дигиталне телефоне. Да ли се
под дигиталним телефоном мисли на:Класичан дигитални телефон или СИП (ИП)
телефон? Такође, потребна нам је информација шта је и колико предвиђено од
улазних телефонских линија?
1. Одговор Комисије:
Дигитална телефонска централа, 20 портова за аналогне телефоне, 540
портова за дигиталне телефоне, кућиште са могућношћу монтаже у рацк и опремом
за монтажу у рацк, дуплекс систем са редудантним напајањем и редудантном
процесорском јединицом, детаљан извештај о обављеним позивима, рад са / без
пролазног бирања, интегрисано повезивање за ТДМ,ИП и СИП локалне
учеснике, вишејезички кориснички интерфејс, подржава важеће интернационалне
стандарде и препоруке за ову врсту опреме, ИТУ-Т препоруке и ЕТСИ стандарде.
Улазне телефонске линије зависе од локалног провајдера телекомуникационих
услуга, док помињани пункт 01.28 омогућава широку лепезу телекомуникационих
услуга. Од Техничких услова локалног провајдера телекомуникационих услуга
зависи да ли ће бити класични дигитални или ИП телефони, о чему ће Инвеститор
накнадно одлучити, а пројекат омогућава интергацију било којег решења.

Комисија за јавну набавку
- Слободан Поповић, дипломирани инжењер грађевинарства;
- Горица Јовановић, грађевински техничар за високоградњу;
- Јадранка Савић, дипломирани правник;
- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства;
- Жељка Дрчелић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке;
- Нада Димитријевић, специјалиста струковни инжењер грађевинарства;
- Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике;
- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке.
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца

