
 

Дел.бр. 1734 

Датум: 01.07.2014. 

Страна 1 од 2          

Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд 

011/2603-042, 2603-766, 2692-231 

 

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/2012) Наручилац објављује: 

ПРЕДМЕТ:ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА-јавна набавка мале 

вредности –Умрежавање објеката и приступ интернету, бр.У-14-06 

Дана 30.06.2014.године Наручилац је примио питања за јавну набавку бр.У- 14-06 у коме се 

наводи следеће: 

 

„1.  Да ли свакој локацији треба обезбедити само приступ интернету са фиксним адресама?  

У случају да је локације потребно и повезати међусобно, да ли вам одговара L3VPN 

услуга?  

Да ли опрему (и на централној и на удаљеним локацијама) обезбеђује Понуђач или 

Наручилац?  У случају да опрему обезбеђује Понуђач да ли је потребно обезбедити и 

пасивну и активну опрему или само активну опрему на локацијама? 

 

2. Молимо наручица за појашње шта подразумева под системом? Да ли можете детаљније да 

наведете који би то били захтеви за конфигурисањем (ACL, NAT...)? 

 

3.  Да ли је обавезно да систем зажтите буде Sonic Wall NSA 2400 или Понуђач може да 

понуди неки други систем са истим функционалностима (укључујући и леценце за тај 

систем)? 

 

4. До ког нивоа локалне мреже би Понуђач требало да ради мониторинг локалне мреже (до 

рутера, до свича, до рачунара...)?  

 

5.  Да ли се Наручиоцу одговара IPTV сервис уместо кабловске аналогне телевизије?   

 

6.  Да ли Наручиоц сам обезбеђује телефонску централу и апарате или се то очекује од 

Понуђача?   

7. Молимо вас за деатаљнији опис система који сада поседује (да ли на лиокацијама има 

кућне централе, да ли су то ИП централе...)? 

 

8.  На страни 4 је наведено да је рок за извршење услуге највише 2 дана а на страни 26 је 

остављено да наручилац сам дефинише тај рок.  Молимо појашњење од који је крајњи рок за 

реализацију сервиса? 

Да ли се због кратког рока реализације сервиса може раније организовати обилазак локација? 

 

9. У тендернској документацији нису наведене адресе удаљених локација па вас молимо да 

доставите списак локација. 



10. Страна 31 Конкурсне документације је погрешно пагинирана као страна 23? 

11. Списак извршених услуга је у документацији дефинисан као Образац 3, а не Образац 2, 

нити Образац 4 како два пута пише на страни 7? 

12. Како попунити празну црту на страни 18: Рок и услови плаћања. У документацији је 

дефинисано да ће тај рок бити 10 дана од дана достављања рачуна, али ова празна црта у 

тачки 3. је тако формулисана да није до краја јасно шта ту треба уписати па молим за 

разјашњење? 

Наручилац даје следећи одговор: 

1. Искључиво L2VPN услуга и излаз на интернет. 

2. - На страни 4  у делу Техничке карактеристике тачка 1. Понуђач је у дужан да обезбеди 

следеће: трећа ставка одозго: Обавеза Извршиоца услуга за омогућавањем конфигурације 

система по захтеву корисника брише се. 

- На страни 19 –спецификација понуде са обрасцем структуре цена у делу техничке 

карактеристике услуга : ставка - Обавеза Извршиоца услуга за омогућавањем конфигурације 

система по захтеву корисника се брише. 

 

3.  Обавезно је да систем заштите буде Sonic Wall NSA 2400.  

4. Понуђач треба да ради мониторинг локалне мреже до свича.  

5.  Наручиоцу одговара кабловско аналогна телевизија.  

6. Обезбеђивање телефонске централе и апарата је обавеза понуђача. 

7.  Наручилац не поседује централе. 

8. - Понуђач се обавезује да предметну услугу почне да пружа одмах, а најдуже у року од 2 

(два) дана по закључењу уговора.  

- Празна црта се брише из члана 8. став 1 уговора на страни 26 и на место треба да стоји 2 

(два). 

- Обилазак је могућ уз претходни договор са наручиоцем. 

 

9. Списак локација је дат у прилогу, као засебан документ. 

 

10. Грешком у форматитању документа остала је страна 23 уместо страна 31. У питању је 

страна 31. 

11. Реч је о обрасцу 3 – списак извршених услуга. Уместо Образац 2 и Образац 4 треба да 

стоји образац 3 у делу пословни капацитет понуђача. 

12. Рок плаћања је 10 дана од дана достављања рачуна. Празна црта се брише.  

. 

                                                                                           

                                                                                            Комисија за јавну набавку                                                                                     

 


