
 

Дел.бр. 1782 

Датум: 04.7.2014. 

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 03.7.2014. и  04.7. 2014. године Наручилац је примио питања за јавну набавку бр. У- 14-

06 у коме се наводи следеће:  

 

1. У случају да је Наручилац обезбеђује рутер, да ли Наручилац има два слободна порта 

ка Понуђачу. 

 

2. У случају да Наручилац на некој локацији има више од 1 телевизора, да ли Наручилац 

жели да има могућност да на различитим ТВ уређајима гледа резличите канале или би 

на свим телевизорима на локацији увек гледали исти канал.  

 

 

3. Наручилац је на 1. питање дао одговор „Понуђач обезбеђује модем. Рутер који треба 

одржавати је NETGEAR Prosafe VPN Firewall FVS318“.  У ранијим одговорима 

Наручилац је навео да се из конкурсне документације бришу ставке: „Обавеза 

Извршиоца услуга за омогућавањем конфигурације система по захтеву корисника“ и 

„Обавеза Извршиоца услуга за омогућавањем конфигурације система по захтеву 

корисника се брише“.  

 

Шта Наручилац овде подразумева под одржавањем пошто је у ранијим одговорима 

навео да Понуђач не треба да омогући конфигурисање система? Да ли се очекује да 

Наручилац обезбеди резервне делове за рутер који су у власништву Понуђача? Шта 

ако је рутер неисправан и потребно га је заменити? Ко обебзбеђује ту опрему? 

 

4. Да ли Понуђач може да користи свој рутере уместо рутера Наручиоца за реализацију 

сервиса? 

 

 

Наручилац даје следећи одговор: 

1. На основу типа рутера NETGEAR Prosafe VPN Firewall FVS318 може се видети да је 

рутер 8-портни. У употреби су 3 порта.  

 

2. Наручилац жели да има могућност да на различитим ТВ уређајима гледа резличите 

канале. 



3. Подразумева се конфигурација рутера кака би се омогућила VPN. 

Сву опрему у случају квара и потребне резервне делове обезбеђује понуђач. 

 

4. Само у случају неисправности постојећих. 

 

                                                                                           

                                                                                            Комисија за јавну набавку                                                                                     

 


