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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези са припремом
понуде у поступку јавне набавке: Набавка телекомуникационих услуга и бекап линкова интернет L2VPN и L3VPN за период од 2 године, редни број набавке 404-1-205/19-101
Захтевом број 08/3 број 404-1-99/19-9 од 17.02.2020. године, заинтересовано лице обратило
се за појашњењем у поступку јавне набавке: Набавка телекомуникационих услуга и бекап линкова интернет L2VPN и L3VPN за период од 2 године, редни број набавке: 404-1-205/19-101, сходно члану
63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).
Питањe:
„Сагласно члану 63. Став 2. Закона о јавним набавкама, молимо Вас за појашњење конкурсне
документације у поступку јавне набавке телекомуникационих услуга и бекап линкова – интернет,
L2VPN и L3VPN за период од 2 године, број ЈН 404-1-205/19-101, како следи:
У упутству понуђачима како да сачине понуду, на страни 22 конкурсне документације, тачка 9,
стоји да понуђач може поднети понуду за целу набавку или за једну партију. Имајући у виду да је
предмет партије 1 набавка услуге примарних линкова, а предмет партије 2 бекап линкова, указујемо
на потенцијалну изложеност наручиоца у случају квара и техничких сметњи код пружаоца услуга који
би истовремено пружао примар и бекап услугу. Уколико код таквог понуђача дође до озбиљнијих
техничких проблема на ,,core’’ мрежи, извесно је да би цео систем наручиоца престао да
функционише због зависности од једног провајдера. Стога молимо за појашњење тачке 9 упутства
једновремено сугеришући да би, у циљу потпуне редудансе примарних и резервних веза, за
наручиоца максимални ефекат бекап линкова имао када би услуге примарног и резервног приступа
обезбеђивали различити понуђачи. У том смислу, предлажемо да размотрите измену конкурсне
документације на начин да један понуђач не може истовремено бити пружалац услуга за обе партије у
предметној јавној набавци.“
Одговор:
Предмет јавне набавке су телекомуникационе услуге – интернет, L2VPN и L3VPN (примарни
линкови) и бекап линкови- интернет и L3VPN као подршка, те из техничких разлога уговор за обе
партије није могуће доделити истом понуђачу.
Врши се измена тачке 9. подтачке 9.2. Упуства понуђачима (стр.22/58 КД), тако да сада гласи:
„Понуђач може да достави понуду за партију 1 или за партију 2. Понуда мора да обухвати
једну целокупну партију.“
Наручилац ће у складу са наведеном изменом објавити пречишћен текст Конкурсне
документације.
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