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ПРЕДМЕТ:одговор на додатне информације или појашњења

Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана 26.10.2016.године,
у писаном облику, путем mail-a, додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде за јавну набавку услуга – директан приступ интернету ( ЈН ОП
26/2016), у оквиру кога је навело следеће:
„ Као потенцијално заинтересовани понуђач, обраћамо Вам се као наручиоцу, у
вези са Јавном набавком услуга интернета, јавна набавка бр. 26/2016, за коју су Позив
за подношење понуда и Конкурсна документација објављени на Порталу јавних
набавки и интернет страници наручиоца дана 11.10.2016. године.
Обраћамо Вам се сходно Закону о изменама и допунама Закона о јавним
набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у складу са чланом
63. став 2. Закона о јавним набавкама, који након измена гласи: „ Заинтересовано лице
може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у
вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана
пре истека рока за подношење понуде.
У вези са садржајем Конкурсне документације, а посебно у вези са предметом,
указујемо на следеће, те Вас молимо да одговорите на наше постављено питање:
На страни 3. Конкурсне документације стоји:
“(1) предмет јавне набавке (добра, услуге, радови):
Предмет јавне набавке је набавка услуга - директан приступ интернету; назив и
ознака из ОРН: 72400000 - услуге интернета.”
Даље, на страни 3. Конкурсне документације стоји:
“У случају да Добављач услуга мора да обезбеди друге групе јавних ИП адреса
неопходно је да обезбеди минимално исти број група јавних ИП адреса са истим
бројем ИПв4 адреса као што је горе наведено.”,
Даље на страни 3. и 4. Конкурсне документације стоји:
Такође Добављач услуге је у том случају(промене IP адреса) у обавези да
изврши следеће услуге:
1. Реконфигурише и подеси главни рутер Наручиоца (Cisco) за рад са новим IP
адресама.
2. Реконфигурише и подеси главни фиреwалл Наручиоца (Cisco) за рад са новим
ИП адресама.
3. Реконфигурише све ACL (приступне листе на активној опреми Наручиоца), а
према новим IP адресама.
4. Реконфигурише свичеве Наручиоца у DMZ зони (Cisco) према новим IP
адресама.
5. Реконфигурише свичеве (Cisco) за L2VPN конекције.

6. Реконфигурише и подеси DNS системе, интерни DNS Наручиоца, као и
потребне измене на DNS рекордима над зоном vojvodina.gov.rs (зона се налази у DNS
систему Управе за заједничке послове републичких органа, више од 50 рекорда), а
спарам нових IP адреса.
7. Конфигурише реверзни DNS запис за потребе мејл сервера.
8. Подеси мејлинг систем (MS Exchange) за рад са новим IP адресама.
9. Подеси сервис за комуникације (MS Lync) према новим IP адресама.
10.Подеси три wеб сервера (IIS, Apache) са укупно преко 35 сајтова свих
покрајинских органа и Скупштине АПВ, за рад са новим IP адресама.
11.Конфигурише и подеси неопходна подешавања веб сајтова и веб апликација
Наручиоца, а који се хостују на наведеним wеб серверима.
12.Подеси постојећи систем за рад са смарт картицама PKI (објављивање CRL
листе на интернету).
13.Подешавање рада десетак апликативних сервера тј. апликација које су веома
битне за пословање Наручиоца, које се налазе у DMZ зони и користе јавне IP адресе.
14.Изврши конфигурисање и подешавање сервера и сервиса у тзв. сервер
хоусинг-у (око десетак сервера) који припадају различитим покрајинским органима и
институцијама.
15.Реконфигурација система за екологију, који прати рад удаљених мерних
станица путем VPN приступа, укључујући и потенцијалну реконфигурацију мерних
станица које се налазе на различитим локацијама по тетиторији Војводине којих укупно
има 7.
16.Изврши подешавање NTP сервера који се налази у DMZ зони, а од чијег
функционисања есенцијално зависе сви сервиси у информационим системима
Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине (linux дистрибуција).
17.Изврши
подешавање
свих
параметара
везаних
за
несметан
рад
информационог система Скупштине АП Војводине, а који има независан мејл сервис као
и низ веб сервиса специфичних за рад овог органа.
18.Изврши подешавање мрежног тунела са провајдером мобилне телефоније
Теленором који се користи за битан сервис VPN приступа интерној мрежи Наручиоца
који користе бројни руководиоци као и покрајински инспектори у покрајинским
секретаријатима, управама, дирекцијама и службама.
19. Као и да изврши реконфигурацију и подешавање свих других сервиса чији
рад зависи од јавних IP адреса и конфигурација рачунарске мреже, а који нису
експлицитно наведени.
Такође Добављач услуге је обавезан да у случају потребе у договору са
Наручиоцем изврши следеће услуге:
20.Потребно је омогућити повезивање и извршити конфигурацију и пуштање у
рад 2 рутера Наручиоца на нивоу BGP routing протокола тзв. BGP Peering.
21.Реконфигурише и подеси Главни рутер Наручиоца (Cisco) за рад са BGP
протоколом.
22.Реконфигурише и подеси Редудантни рутер Наручиоца (Cisco) за рад са BGP
протоколом.
23.Реконфигурише и подеси главни Firewall Наручиоца (Cisco АСА) за рад са BGP
протоколом. “
У вези са изнетим, указујемо да у случају да у овој јавној набавци буде изабран
као пружалац услуге директног приступа интернету неки од понуђача који није
тренутни пружалац услуге директног приступа интернету наручиоца, неизбежна је
промена IP адреса. Из тога се закључује да би нови пружалац услуге морао да изврши
све додатне радове које сте побројали на страни 3. и 4. Конкурсне документације у
тачкама од 1) до 23), за разлику од тренутног пружаоца услуге директног приступа
интернету, који у случају да буде изабран у овој јавној набавци, практично не би имао
такву обавезу јер у том случају није потребна никаква промена IP адреса. На основу
изнетог, закључује се да тренутни пружалац услуге директног приступа и други

заинтересовани понуђачи нису у истом положају, јер тренутни пружалац услуге не
мора да изводи све радове у тачкама од 1) до 23), те је у ситуацији да аутоматски
понуди нижу цену услуге директног приступа интернету. С тиме у вези, указујемо да је
предмет јавне набавке набавка услуга – директан приступ интернету, те да сте сходно
начелу једнакости понуђача и обезбеђивања конкуренције према Закону о јавним
набавкама као Наручилац дужни да обезбедите једнак положај свим понуђачима и
омогућите што је могуће већу конкуренцију.
Питање:
1. Да ли сте прописивањем услова по којима је “ Добављач услуге је у том
случају(промене IP адреса) у обавези да изврши следеће услуге: “све захтеване услуге
из тачака од 1) до 23) на страни 3. и 4. Конкурсне документације, обезбедили једнак
положај свим понуђачима, односно тренутном пружаоцу услуге, као потенцијалном
понуђачу, и свим другим потенцијалним понуђачима, обзиром да тренутни пружалац
услуге не би морао изводити радове побројане у тачкама од 1) до 23) на страни 3. и 4.
Конкурсне документације, јер у случају да буде изабран не би долазило до промене IP
адреса, те је из тог разлога у прилици да достави значајно повољнију понуду у односу
на све друге потенцијалне понуђаче?
Сходно свему изнетом, молимо вас да одоговорите на наше постављено питање,
односно предлажемо да у том смислу извршите измене Конкурсне документације, тако
што ће те заиста обезбедити једнак положај свим понуђачима и омогућити што је
могуће већу комкуренцију, све у складу са начелима и принципима Закона о јавним
набавкама.
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС“,
бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје додатне информације или појашњења:
1.Наручилац је дана 28.10.2016.године изменио Конкурсну документацију за ЈН
ОП 26/2016 – услуга директног приступа интернету и истог дана измене објавио на
Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења објавити на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs ,у року од 3 дана од дана
пријема захтева.
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