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 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.1 

конкурсне документације за јавну набавку услуга -  

продужење лиценце за ИП телефонску централу 

 ЈНОП 16/2018 
 

  

Наручилац је путем e-maila дана 24.05.2018. године примио захтев којим се 

тражe додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну 

набавку услуга - продужење лиценце за ИП телефонску централу у оквиру којег је 

постављено следеће питање: 

 „У вези са јавном набавком услуга - продужење лиценце за ИП телефонску централу 

ЈНОП 16/2018, потребне су нам додатне информације како би припремили понуду. 

Наиме, неопходни су нам серијски бројеви постојећих уређаја и лиценци у вашем 

систему, како би могли да израдимо сервисну квоту за период који сте тражили (12 

месеци)“. 

 

Одговор Наручиоца: 

Серијски бројеви опреме представљају пословну тајну Наручиоца и они ће бити 

достављени изабраном понуђачу приликом потписивања уговора. 

На основу Техничке спецификације која је дата у конкурсној документацији може се 

израдити сервисна квота, јер су наведене тачне произвођачке ознаке захтеваних 

сервиса. 

Поред тога, указујемо да је у Конкурсној документацији и то на страни 5/46 КД 

наведено следеће и: 

„Понуђачи пре подношења понуде могу и препоручује им се да изврше увид „на лицу 

места“, ради утврђивања стања IP телефонске централе, а како би могли да сачине 

одговарајућу и прихватљиву понуду. Контакт лице за заказивање вршења увида на 

„лицу места“ је Зоран Шпановић (тел 021/4874399, еmail 

zoran.spanovic@vojvodina.gov.rs). Заказивање за вршење увида се врши сваког 

радног дана у времену од 10 до 12 часова, до истека рока за подношење понуда. 

Увид може да се изврши до истека рока за подношење понуда.“ 

 

Ова информација, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама се објaвљује 

на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 

www.uprava.vojvodina.gov.rs link ЈАВНЕ НАБАВКЕ. 

 

Комисија за јавну набавку 

Име и презиме 

Наташа Нађ, члан с.р. 

Гордана Гошић, члан с.р. 

Зоран Шпановић, члан с.р. 
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