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Датум :     03.05.2018. године 
 
Број :              1895/1      

 

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења 

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“, број 124/12, 
14/15 и 68/15) и на основу захтева заинтересованог Понуђача бр. 950/2018 од 27.04.2018. године за 
појашњење конкурсне документације, достављамо Вам додатне информације у вези са припремањем 
понуде у поступку јавне набавке мале вредности за извршење услуга – Интернет услуге, назив и 
ознака из општег речника набавке ,,услуге интернета - 72400000“, број јавне набавке ЈНМВУ-5/18 и 
то :  

1. Питање је гласило: На страни 5. Конкурсне документације стоји: 

3.6 Кадровски капацитет 

Понуђач мора да има најмање 10 радно ангажованих лица (извршилаца) за пружање услуга техничке 
подршке, високе стручне спреме од којих један мора бити са лиценцом 369, одговорни пројектант 
телекомуникационог саобраћаја I мрежа  

Докази:  доставити неоверене фотокопије радних књижица, уговора о раду или други доказ, 
фотокопија лиценце са потврдом о важности лиценце. 

Указујемо Наручиоцу да дипломирани инжењери Електротехничког факултета који поседују – 
Лиценцу 353 – Одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система, имају потпуно иста 
права и овлашћења у пројектовању као што су то дипломирани инжењери Саобраћајног факултета, 
са Лиценцом 369, те да је потребно да Наручилац у том смислу измени Конкурсну документацију, да 
изједначи ова права и да предвиди да услов Наручиоца задовољава такође и Лиценца 353, а не само 
Лиценца 369. 

Указујемо да Закон о јавним набавкама у члану 10., став (1) прописује да: ,,Наручилац је дужан да у 
поступку јавне набавке омогући, што је могуће већу конкуренцију”, као и да у ставу (2) прописује да: 
,,Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег 
Понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког поступка, 
нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума”. 

Предлажемо да Наручилац не ограничава конкуренцију. 

1. Одговор: Наручилац ће прихватити испуњеност захтева у погледу кадровског капацитета ако 
Понуђач има барем једног запосленог дипломираног инжењера високе стручне спреме са 
лиценцом 353. 

 

 

 

 



2. Питање је гласило: На страни 8. Конкурсне документације стоји: 4.16 Рок за почетак пружања 
услуга је ________ радних дана (најкасније у року од 10 радних дана) од закључења уговора. 

Указујемо Наручиоцу, да је с обзиром на обимност посла, предвиђени рок за почетак пружања услуга 
од 10 радних дана непримерено кратак, те да би такав рок евентуално могао да испоштује само 
тренутни пружалац услуга, чиме се други понуђачи доведени у неравноправан положај, те да је 
потребно да тај рок буде сагласан обиму посла јавне набавке, односно оправданих 30 дана. 

Предлажемо Наручиоцу да измени Конкурсну документацију и да продужи рок за почетак 
пружања услуга. 

Одговор: Због потребе посла и неометаног пословања предузећа ЈВП,,Београдводе“ Наручилац остаје 
при захтеву везано за рок пружања услуга од најкасније 10 радних дана.  

 

3. Питање је гласило: У конкурсној документацији постоји потпуна несагласност између захтеваних 
капацитета линкова. У обрасцу бр. 3, на страни 13.,  Конкурсне документације, наведено је да су 
линкови на централној локацији (Светозара Ћоровића бр. 15) брзине 300/300 Мб/с, а у табели 
Образац 3а, на страни 15. Конкурсне документације за исту локацију је наведено да су брзине 100/100 
Мб/с, те је потпуно нејасно која је захтевана брзина на централној локацији, на адреси Светозара 
Ћоровића бр. 15. Такође у Табели Образац бр. 3, на страни 13. наведено је да су брзине на локацијама 
радних јединица 50/50 Мб/с, док је у Табели Образац бр. 3а, наведено је да су брзине на локацијама 
радних јединица 20/20 Мб/с, те је потпуно нејасна која је захтевана брзина на овим локацијама.  

Предлажемо да Наручилац измени Конкурсну документацију, да изврши међусобно 
усаглашавање појединих делова Конкурсне документације, како би Наручиоци могли да 
припреме исправну понуду. Оваква Конкурсна документација не омогућава Наручиоцима да 
поднесу исправну понуду. Додатно, указујемо да од захтеваних брзина зависи висина понуде, те 
је заиста неопходно извршити измене Конкурсне документације.  

Одговор: Капацитет протока на централној локацији (Светозара Ћоровића бр. 15) треба да буде 
брзине 300/300 Мб/с, а на локацијама радних јединица 50/50 Мб/с. 

4. Питање је гласило: Који је тачно захтевани капацитет backup линка, који је тачно захтевани 
капацитет примарног линка ?  

 Одговор: Примарни i bekap link треба да имају идентичне приступне брзине. 

 

5. Питање је гласило: У једном делу конкурсне документације наводи се потреба Наручиоца за 8 IP 
адреса, а у другом делу конкурсне документације наводи се да је то 5 IP адреса, те захтеви 
Наручиоца нису конзистентични. 

Колико IP адреса тачно захтева Наручилац ?  

Одговор: Наручилац захтева 8 IP адреса. 

6. Питање је гласило:  Да ли је Хостинг пакет из табеле 1, на страни 17. Конкурсне документације, 
исти cPanel који треба да се инсталира на VPS серверу, наведени под тачкама 1. и 2. на истој страни 
документације, или су у питању две одвојене услуге? 

Одговор: У питању је иста cPanel лиценца.  

7. Питање је гласило: На страни 14. конкурсне документације за услуге Hostinga у табели недостаје 
могућност уписивања цене за SSL сертификат који се купује/плаћа на годишњем нивоу, док је на 



страни 17. тачка 5., обухваћена потреба за куповином Сертификата, те понуђачи нису у могућности 
да припреме исправну понуду са оваквом техничком документацијом. 

Одговор: Изменом техничке спецификације омогући ће се упис цене за SSL сертификате. 

На основу члана 63. став 2. и 3. и 5. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“, број 124/12, 
14/15 и 68/15) и захтева заинтересованог Понуђача, Наручилац ће изменити и допунити конкурсну 
документацију, продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


