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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.1
Конкурсне документације за
јавну набавку услуга - директан приступ интернету
ЈНОП 44/2015

Путем мејла Наручилац је дана 27.10.2015. године путем мејла примио захтев од
заинтересованог лица којим се траже додатне информације/појашњења у вези Конкурсне
документације за јавну набавку услуга - директан приступ интернету, у оквиру којег су
постављена следећа питања:
ПИТАЊЕ БР.1:
„У техничкој спецификацији за услугу директног приступа интернету навели сте као
обавезан услов задржавање групе јавних IP адреса, и то:
212.200.53.32/29
212.200.53.40/29
195.178.40.64/27
91.150.84.112/28
Да ли су ове јавне IP адресе provider independent или припадају вашем тренутном
пружаоцу услуге? Наведени услов у другом случају елиминише могућност других
оператера да дају своје понуде што представља неправилност у поступку јавне набавке.“
ПИТАЊЕ БР.2:
„Такође, молимо Вас да детаљно појасните које елементе провере подразумева следећи
услов: Понуђач је дужан да, пре давања понуде, изврши увид у постојећи информациони
систем у Влади АПВ, како би се обезбедило да услуга која је предмет понуде, у
потпуности одговара постојећем стању информационог система.“
На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“ бр:124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку сачинила је дана
30.10.2015. године Додатне информације/појашњења бр.1 конкурсне документације и
одговоре на постављена питања.
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.1:
Тражене јавне IP адресе су LAN опсег јавних адреса добијене од RIPE-а (може се
погледати на сајту RIPE-а https://www.ripe.net/, организације која је задужена за
расподелу јавних IP адреса, где се и види на кога се адресе воде). Те адресе су
додељене Наручиоцу на коришћење и цео систем Наручиоца (како је и наведено у
Техничкој спецификацији) је подешен на те IP адресе и због тога је неопходно да
потенцијални добављач интернет услуга обезбеди исте адресе, јер би у противном био
нарушен рад информационог система, а самим тим и укупно пословање Наручиоца. Сви
сервиси у информационом систему Наручиоца (Dmz, firewall, ruter, mejl, web mejl, hosting
преко 25 сајтова, Lync комуникација, NTP, као и десетине wеб апликација и друго), зависе
од тих јавних IP адреса, а њихов рад и расположивост не сме бити прекинут или нарушен.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.2:
Као што је наведено у конкурсној документацији, информациони систем Наручиоца је
комплексан, сложен и састоји се од већег броја сервиса који директно зависе од интернет
приступа и конфигурације активне опреме. Осим тога у делу Услуга L2VPN тражени су
одговарајући услови по питању повезивања и типа линка са централном локацијом
Наручиоца, са којима потенцијални понуђач треба да се упозна како би његова понуда у
потпуности одговарала постојећем стању IKT система. Вршење увида у постојећи
информациони систем је обавезно пре давања понуде. Увид врши запослени одређен од
стране заинтересованог лица, а у присуству представника наручиоца. Увид може да се
врши сваког радног дана, у радно време наручиоца, али је пре вршења увида неопходно
контактирати представника наручиоца.
Контакт особа за заказивање увида:
- Жељко Миланков, тел:021/487 4140, мејл: zeljko.milankov@vojvodina.gov.rs
Као доказ да је увид извршен понуђачи су обавезни да као саставни део понуде доставе
Образац о увиду на лицу места (који је дат у конкурсној документацији), потписан од
стране представника Наручиоца, као и потписан и печатиран од стране понуђача.
Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се
објављује на
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