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Страна 1 од 1          

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. ЈН У 15-04 

Дана 08.03.2015.године Наручилац је примио питања за јавну набавку бр. У 15-04  у коме 

се наводи следеће: 

1. На локацијама где постоји АДСЛ прикључак, који се модем/рутер користи 

(произвођач, модел) и у чијем је власништву: ПУ 11. април или тренутног провајдера? 

2. У документацији и даље није промењен модел уговора који има битан недостатак и 

није у складу са Законом јер не садржи спецификацију услуге. Понављам овакав уговор 

излаже оператора који га потпише потенцијалној високој казни код РАТЕЛ-а. Да ли 

постоји могућност измене уговора? 

3. Са обзиром да сте препознали исправност већине примедби и уклонили из 

документације део спорних одредби, због чега је се у документацији за набавку услуге 

интернета и даље налази  набавка софтвера и то у оквиру исте партије када је реч о 

стварима које нису сродне нити повезане? 

 

Наручилац даје следећи одговор 

1. Модем/рутер је увласништву провајдера. 

2. Модел уговора о јавној набавци је саставни део конкурсне документације и у чл. 1 

модела уговора стоји: 

„Члан 1. 

Предмет Уговора је набавка интернет услуга и повезивање(унрежавање) свих 

удаљених локација Корисника услуга у јединствену рачунарску мрежу (у даљем 

тексту: услуге), у складу са потребама Корисника, у свему према усвојеној Понуди 

Даваоца услуга бр. ________ од године и Спецификацији понуде из конкурсне 

документације која чини саставни део овог Уговора. 

Технички подаци и адресе локација дати су у оквиру Спецификације понуде.“ 

 

Сходно наведеном члан један модела уговора јасно и недвосмислено говори  да је 

предмет уговора у свему према усвојеној понуди Даваоца услуга и Спецификацији 

понуде из конкурсне документације која чини саставни део овог Уговора. 



3. Наручилац сматра да нема потребе да се јавна набавка обликује у две партије а и 

обликовање јавне набавке по партијама је дискреционо право Наручиоца. 

 

 

Одговори на питања чине саставни део конкурсне документације.                                                                

                                                                                             

                                                                                           Комисија за јавну набавку 


