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ПРЕДМЕТ:одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима 

 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 

08/09.11.2017.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 33/2017), у оквиру кога је поставило следећа питања: 

           1. С обзиром да је на страни 6. у Конкурсној документацији наведено:„2)3) 

Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:Техничка 

подршка и расположивост:Добављач је у обавези да за предметне услуге обезбеди 

техничку подршку, у току трајања уговора“, да ли наручилац сматра да је 

конфигурисање опреме само једнократан посао, односно једнократна обавеза 

понуђача, или наручилац захтева подршку и за конфигурацију ? 

           2.Да ли можете да објавите дијаграм постојећег стања мреже и дијаграм 

траженог стања након реконфигурације према условима из тендера? 

           3.Које су верзије software-a уређаја наведених у тачки 2.2 тендерске 

документације ? 

           4.Који L2VPN сервис је у питању – да ли је у питању xconnect са више 

локација на централну ? 

 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. Приликом успостављања директног приступа интернету неопходно је 

извршити конфигурацију активне мрежне опреме,а према параметрима Интернет 

провајдера (како је и наведено у конкурсној документацији). 

             То је једнократан посао Добављача. 

             Подршка би се односила само на део посла који Добављач уради на 

активној опреми, и то у случају ако би дошлио до проблема у испоруци интернета. 

  2. и 3. У делу 2)5) Конкурсне докумнетације наведено је следеће: „Понуђач 

може и Наручилац му омогућава,да пре давања понуде,сваког радног дана од 8 до 

16 часова, изврши увид у постојећи информациони систем у Покрајинској Влади, 

како би се обезбедило да услуга која je предмет понуде у потпуности одговара 

постојећем стању информационог система. 

 Табела са подацима особа за контакт је саставни део ове конкурсне 

документације и налази се у делу 6).“ 

           Тражене информације у питању 2. и 3. не могу бити јавно доступне  из 

разлога информационе сигурности.Из тог разлога је и препоручен обилазак и увид 

у информациони систем Наручиоца а како је то и наведено у докуменатацији и који 

можете да урадите у терминима наведеним у документацији. 

            4. Треба да се обезбеди L2VPN сервис са локација које су наведене у 

документацији ка централној локацији. 

           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. 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

1. Жељко Миланков, члан 

2. Анела Амиџић, члан 

3.Јелена Шкорић, члан 
  
 

 

 

http://www.uprava.vojvodina.gov.rs/

