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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење КД у вези поступка јавне набавке: Набавка
телекомуникационих услуга - Интернета, L2VPN и L3VPN за потребе РФЗО за период од 24
месеца, број јавне набавке: 404-1-205/15-69
Дана 21.09.2015. године заинтересовано лице се обратило захтевом за појашњењем
конкурсне документације у вези поступка јавне набавке: Набавка телекомуникационих услуга Интернета, L2VPN и L3VPN за потребе РФЗО за период од 24 месеца, број јавне набавке: 404-1205/15-69, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15,
68/15).
Питања и одговори:
Питање бр. 1:
„На страни 18 конкурсне документације испод табеле пише:
„Напомена: Понуђач може да понуди одговарајућу приступну технологију. Уколико се нуди
уређај који пружа одговарајућу приступну технологију понуђач је у обавези да као доказ достави
техничку спецификацију произвођача уређаја. Одговарајућу приступну технологију није могуће
понудити за локације где је предвиђена оптика као приступна технологија.“
Како сте предвидели да понуђач може да понуди одговарајућу приступну технологију наше
питање је:
Да ли то значи да на свим локацијама прихватате решење са типом интерфејса RJ45 или на
локацијама које тренутно користе Frame Relay са типом интерфејса X.21 прихватате само овај
интерфејс?
Напомињемо да уколико за ове локације не прихватате промену типа интерфејса X.21 у RJ45
то експлицитно значи да остајете децидно при ставу да на поменутим локацијама сервис мора бити
Frame Relay, који ни један други понуђач не може да вам понуди.“
Одговор бр. 1:
Наручилац прихвата тип интерфејса RJ45 и на оним локацијама на којима је приступна
технологија Frame Relay, у случају промене приступне технологије.
Мења се образац понуде бр. 4.1 – Образац понуде са структуром цене, Прилог 1 КД, тако што
што се у колони „тип интерфејса“ за локације где је предвиђен тип интерфејса X.21 (ред.бр. 6, 70, 157)
додаје тип интерфејса RJ 45 тако да сада гласи „X.21/RJ 45“.
Наручилац ће објавити пречишћен текст обрасца понуде 4.1 – Образац понуде са структуром
цене, на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници.
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