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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.1
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА –
КОМУНИКАЦИОНА АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА-РЕДУНДАНТИ СВИЧ
ЈНОП 13/2018
Предмет: Додатне информације/појашњења бр.1 Конкурсне документације за јавну
набавку добара – комуникациона активна мрежна опрема-редунданти свич, ЈНОП
13/2018
Наручилац је путем e-maila дана 04.05.2018.године примио Захтев за
додатним информацијама или објашњењима Конкурсне документације у поступку
јавне набавке добара - комуникациона активна мрежна опрема-редунданти свич,
ЈНОП 13/2018, у оквиру којег је постављено следеће питање:
Питање бр.1:

U delu kadrovski kapacitet pored ekspertiza za deo routing&switching traženi su i ekspertski sertifikati
za oblast service provider. Zbog čega je stavljen ovaj zahtev kada Naručilac i sam preoznaje predmet
javne nabavke kao aktivnu mrežnu opremu koja se sastoji od L3 sviča, kablova i SFP modula?
Smatratmo da ovim uslovom Naručilac direktno utiče na potpuno smanjivanje konkurencije među
potencijalnim ponuđačima, kao i da koristi diskriminatorne uslove koje čime Naručilac postupa
suprotno Načelu obezbeđivanja konkurencije. Zbog toga tražimo izmenu konkursne dokumentacije
koja neće nositi ovaj uslov i nakon čega će biti u skladu sa načelom obezbeđivanja konkurencije.
Одговор на питање бр.1:
Предмет јавне набавке јесте активна мрежна опрема, али је акценат и на њеној
имплементацији. Захтев Наручиоца да инсталацију и конфигурисање опреме врши
стручно особље понуђача основано је на томе да је рачунарска мрежа Скупштине
АПВ и Владе Аутономне Покрајине Војводине веома сложена и комплексна, а иста
мора пружити расположивост свих сервиса 24x7.
Рачунарска мрежа се набавља и имплементира за Скупштину АПВ и Владу АПВ,
покрајинску управу – покрајинске секретаријате и покрајинске посебне управне
организације (заводи и дирекције), Покрајинског омбудсмана, Покрајинско јавно
правобранилаштво, као и за службе или управе за стручне или техничке послове за
потребе Покрајинске владе (покрајински органи).
Из разлога комплексности Наручилац и препоручује да потенцијални Понуђачи
изврше увид у рачунарску мрежу:
„Препорука је да Понуђач, пре давања понуде, изврши увид у постојећи ИКТ систем
Покрајинских органа, како би се обезбедило да комуникациона активна мрежна
опрема која je предмет понуде, у потпуности буде компатибилна са постојећим
окружењем код Наручиоца као и по питању инсталације и будуће функционалности
комплетног ИКТ система Покрајинских органа“ ,
а како је и наведено у конкурсној документацији на стр.7/56, да би Понуђачи имали
што реалнију слику о имплементацији коју треба извршити.

Сви посебни и заједнички сервиси морају бити у функцији и током замене L3 свичева
како је то у конкурсној документацији наведено: „Захтев Наручиоца је да приликом
имплементације новог централног (редундантног) модуларног L3 свича не сме бити
downtime-a, тј. да цела клијентска и серверска мрежна инфраструктура мора бити
доступна без прекида и мора бити реализовано у периоду ван редовног радног
времена Наручиоца.“
Како се мења централни свич који се повезује са системима свих покрајинских
секретаријата и покрајинских органа, а захтева се: „подршка за Port Security, 802.1x,
VLAN ACL, port ACL, MPLS, VPLS, NAT, CDPv2, VTP, DAI, PBR, Layer2 traceroute“,
Наручилац остаје при захтеву да понуђачи који желе поднети понуду треба да
испуњавају захтевани пословни и кадровски капацитет.
Заинтересовани понуђачи могу наступити удружено или са сертификованим
инжењерима склопити уговор о повременим и привременим пословима, уговор о делу
и тиме обезбедити све захтеване услове.
Конкурсном документацијом су предвиђена три начина давања понуде и
то:самостално, са подизвођачем или као група понуђача, те је на понуђачу да се
определи на који начина ће поднети понуду у предметној јавној набавци и тако
испунити тражене обавезне или додатне услове.
Ова информација, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама се објaвљује
на
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www.uprava.vojvodina.gov.rs link ЈАВНЕ НАБАВКЕ.
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