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Предмет: Одговор на питање у поступку ЈНМВ 03/2013 – 

ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТ ПОДРШКЕ 
 
У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012), а у 

вези јавне набавке број ЈНМВ 03/2013 – Пружање услуге Интернет подршке, достављамо вам 

одговор на следећа: 

 I Питања: 

1. Молимо вас за појашњење у ком контексту се провајдер Апсолут ок спомиње у датом моделу 

уговора? 

2. Молимо вас за појашњење прилога 1 и прилога 2 који се спомињу у датом моделу уговора, а 

нису приложени. 

3. Да ли је могуће резервну везу, брзине 2Мb/s обезбедити другом технологијом. У 

документацији је наведена бежична технологија али резервна веза може да се сотвари и XDSL 

технологијом обзиром да се примарна веза остварује оптиком. 

 

II Одговори: 

1.   Приликом сачињавања конкурсне документације за предметну набавку услед техничке грешке 

остало је име (назив) провајдера које је наведено у питању. Ради исправке техничке грешке, 

Наручилац ће извршити корекцију Модела уговора за предметну набавку и продужити рок за 

достављање понуда, а све у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“ број 124/12).  

Тако да је нови рок за подношење понуда за предметну јавну набавку 22. август 2013. године до 

15:30 часова, 

Датум отварања понуда је 22. августа 2013. године у 16:00 часова. 

Измену конкурсне документације односно, измењен Модел уговора, Наручилац ће окачити на сајту и 

Порталу управе за јавне набавке. 

 

2. Прилог 1. и прилог 2. који се помињу у Моделу уговора за предметну набавку су изостављени 

поменутом техничком грешком којом је постављен некомплетан Модел уговора и та грешка ће се 

отклонити у склопу одговора на прво питање, односно прилагањем Прилога 1 и Прилога 2 уз 

кориговани Модел уговора. 

 

3. Није проблем да резервна интернет веза буде реализована XDSL-oм, али морају да буду испуњена 

два услова и то: 

- Да се траса оптичког вода и траса вода по коме ће се испоручити XDSL интернет веза не 

преклапају тј. да постоји гаранција да имају различите трасе од Агенције за заштиту животне 

средине па све до понуђачевог центалног мрежног чворишта са ког се испоручује интернет. Ово је 

неопходно да би у случају физичког прекида на једној од траса, друга траса остала у функцији. У 

супротном би се десило да услед физичког прекида на траси имамо прекид на оба интернет линка. 

 

 -  да, може да се обезбеди коришћење потребних статичких јавних IP адреса и по оптичком и по 

XDSL линку тако да се, уколико оптички линк буде у прекиду, сав саобраћај неометано пребаци 

на XDSL линк и све настави нормално да ради без било каквог прекида. 

 

          Овај допис представља саставни део конкурсне документације 
 
                                                                                 Председник Комисије за јавну набавку 

                                                    

                                                                                               __________________________________  
                                                                                                                       Драган Јанковић    


