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ПРЕДМЕТ:одговор на Захтев за додатним информацијама или 

појашњењима бр.1 

 

 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 

22.06.2018.године, у писаном облику, путем mail-a, додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуге виртуeлизације 

телефонске централе ( ЈН ОП 18/2018), у оквиру кога је поставило следећа питања: 

          1.Da li vi u vašem sistemu već imate aktivne SWSS licence za upgrade? 

          2.U tehničkim zahtevima naveli ste "pool Telefonija", na šta se to konkretno 

odnosi? Da li se misli na pool na internoj virtuelnoj infrastrukturi? 

          3.Šta se podrazumeva pod migracija "BackUp, Tarifera, operatorske konzole" – da 

li samo kopiranje virtuelne mašine, ili se preuzima odgovornost za funkcionisanje tih 

servisa nakon kopiranja? Ukoliko se odgovornost preuzima, molimo vas da nam dostavite 

detaljnu specifikaciju tarifera. 

       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.Naručilac je u postupku javne nabavke broj JN OP 16/2018 pokrenuo nabavku 

SWSS licence. Očekuje se da će licence u narednih mesec dana biti aktivirane. 

          2.Naručilac pod terminom pool “Telefonija” podrazumeva server za Backup UC 

aplikativnih servera, sistem za tarifiranje i Cisco Unified Attendant Console server. 

          3.Naručilac  pod migracijom "BackUp, Tarifera, operatorske konzole" podrazumeva 

migraciju navedenih virtuelnih mašina iz postojećeg u novo virtuelno okruženje na način 

prepručen i podržan od strane proizvođača, koje uključuje i preuzimanje odgovornosti za 

funkcionisanje servisa nakon završene migracije. Tarifiranje je virtuelna mašina na kojoj 

je  softversko rešenje za tarifiranje tel.poziva. 

              Додатне информације или појашњења чине саставни део Конкурсне 

документације.   

    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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