РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
Комисија за јавну набавку
Број: 404/2-160/2014
Датум: 7.8.2014.
Београд, Његошева 77
Предмет: Одговори на питања потенцијалног понуђача у вези са поступком јавне набавке мале
вредности број 404/2-160/2014 за услуге интернета
1) У вези са припремањем понуда за ЈН број 404/2-160/2014, молимо Вас за додатне информације
и појашњења:
Питања:
а) Да ли је понуђач, који је уписан у Регистар понуђача, у обавези да у оквиру понуде
доставља потписане изјаве на обрасцима 6.1, 6.2, 6.3 и 6.4?
Одговор: Не. Довољно је да у табели обрасца за оцену испуњености услова на страни 21.
Конкурсне документације, под редним бројем 1 заокружите потврдан одговор.
б) Имајући у виду да је предметна јавна набавка обликована по партијама, да ли је понуђач,
који подноси понуду за више партија, у обавези да те понуде одвојено доставља, или се све
понуде достављају заједно. С тим у вези, молимо за појашњење да ли понуђач који подноси
понуде за више партија, за сваку мора доставити потписане обрасце 1 (образац за оцену
испуњености услова), 2 (начин подношења понуде), 3.4 (подаци о понуђачу), 4. (изјава о
независној понуди), 5. (трошкови) и 7 (изјава о поштовању обавеза о заштити на раду).
Одговор: Немате такву обавезу, понуде можете доставити и заједно.
Што се тиче достављања наведених образаца, довољно је да их доставите попуњене,
потписане и оверене у једном примерку, јединствено за све партије.
2) Партија 1 – Појаснити прецизније захтев - Могућност контроле излазног и улазног
саобраћаја од стране администратора Градске општине Врачар (контрола портова и
апликација).
Питања 1:
а) Да ли се ово односи само на саобраћај са маил сервера или комплетан Интернет
саобраћај?
б) Ако су линкови из Партије 1 и Партије 2 back up један другом, онда је потребно контролу
спроводити на оба линка, или ова функционалност нема смисла.
Одговор 1: Контрола комплетног саобраћаја.
Питање 2: Да ли опрема која се користи за контролу мора бити инсталирана на локацији
наручиоца или је довољно да се обезбеди приступ администратору Градске општине
Врачар за управљање?
Одговор: Довољно је да се само обезбеди приступ администратору Градске општине
Врачар.
3) Партије 1 и 2 - У свакој од прве две партије се тражи и маил сервер.
Ознака: К.2.01-3
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Питање:
а) Да ли се ради о истом маил серверу, где су један другоме back up?
б) Ако Понуђач учествује на све три партије, да ли је потребно доставити понуду за маил
сервер за обе партије или је довољно само једна?
Одговор: Ради се о другом mail и web серверу.
4) Партија 3 - „Наручилац се обавезује да омогући Пружаоцу услуге приступ крову ради
постављања неопходне опреме као и приступ сервер сали ради подешавања параметара мреже“.
1) Питања:
а) Да ли опрема мора да стоји код Наручиоца у сервер сали? На коју опрему Наручилац
мисли, молимо за појашњење.
б) На којој висини је кров на коме би требало поставити wireless базне станице?
Одговор: Подразумева се да ће Наручилац обезбедити несметани приступ Понуђачу својим
просторијама ако је планирао да одређену опрему неопходну за реализацију постави у
просторијама Градске општине Врачар.
Базне станице треба да покрију пешачку зону и не захтева се да се сигналом покрију околне
зграде.
2) Питања:
а) Wireless system треба да покрива зону пешака и то: Каленић пијаца, Курсулина,
Његошева – горњи део, Крунска - горњи део . Колики је захтевани домет (у метрима) Wi-Fi
сигнала на жељеним локацијама покривања? Молимо Наручиоца да мало прецизније
дефинише зону покривања.
Одговор: Простор који се покрива је пешачка зона, цела површина улице. Зона коју је
потребно покрити је: целокупна површина Каленић пијаце, Његошева улица (од Максима
Горког до Коче Капетана), Максима Горког (од Новопазарске до Крунске), Курсулина цела,
Невесињска цела, Крунска (од Максима Горког до Коче Капетана).
б) Да ли Наручилац обезбеђује напајање на крову зграде за 8 базних станица?
Одговор: За опрему која се налази у управној згради Градске општине Врачар Наручилац
обезбеђује напајање. Tрошкове постављања опреме на другим локацијама сноси Понуђач.
ЗА КОМИСИЈУ
Часлав Лазовић, члан, с.р.

Ознака: К.2.01-3
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