
 
 

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 
е-маил: public@rfzo.rs           ПИБ бр. 101288707           мат. бр. 06042945          рач. бр. 840-26650-09 

 
08/3 број:404-1-93/15-10 
04.03.2016. године 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена КД у поступку јавне набавке firewall уређаја и 
рутера за потребе РФЗО, бр. 404-1-105/15-68 

 
             Дана 02.03.2016. године заинтересовано лице обратило се, захтевом 08/3 број 404-1-93/15-9 од 
03.03.2016. године, за појашњењем конкурсне документације у вези поступка јавне набавке firewall 
уређаја и рутера за потребе РФЗО, бр. 404-1-105/15-68, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).  
 
  Питања и одговори на питање потенцијалног понуђача: 
 

1. Питање: „На 8. страни документа Конкурсне документације наведено је:  
Постојећа конфигурација на рутерима и firewall уређају мора бити очувана и на уређајима које 

Понуђач понуди. 
 

С’ обзиром да потенцијални понуђачи нису упознати са постојећом опремом и њеним 
функционалностима нису у могућности ни да гартантују за подржаност тренутних конфигурацаија, па 
вас молимо да се овај захтев обрише из конкурсне документације.“ 

 

Одговор: Постојећа конфигурација на рутерима и firewall уређају мора бити очувана и на 
уређајима које Понуђач нуди јер понуђена опрема мора да буде интегрисана у већ постојећи 
информациони систем наручиоца и да у потпуности очува постојеће безбедоносне и мрежне 
функционалности. Наручилац користи MPLS мрежу SP за повезивање својих локација. Саобраћај 
између филијала и дирекције РФЗО је криптован кроз динамички multipoint VPN ( рутери тип 1 и 2). 
Понуђена опрема треба да ради са постојећим алатима за надгледање, бекаповање и контролу 
приступа мрежним уређајима који користе netflow и tacacs+ протокол, како је наведено на страни 8. 
конкурсне документације. 

Уколико је потребно да се заинтересована лица за учешће у поступку упознају са постојећом 
опремом и њеним функционалностима како би припремили понуду, дозвољен је обилазак локације, уз 
претходну најаву, како је и наведено на 9. страни документа Конкурсне документације. Обиласком 
локације Дирекције РФЗО у улици Јована Мариновића 2 заинтересовано лице може добити потребне 
информације о конфигурацији. 

 

2. Питање: „На 8. стани документа Конкурсне документације наведено је:  
Временски рок за испоруку, монтажу, конфигурацију и пуштање у рад је најдуже 60 дана. 

 

С’ обзиром да је за испоруку опреме од стране вендора у просеку потребно 45-60 дана, а 
потребна је инсталација на 188 локација да ли је могуће рок продужити?“ 

 

Одговор: Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације да је временски рок за 
испоруку, монтажу, конфигурацију и пуштање у рад најдуже 60 дана. 

У WAN (wide area network) мрежу РФЗО је повезано 188 локација, а инсталација опреме се 
обавља на 146 локација према дистрибутивној листи на странама од 35 до 38 документа Конкурсне 
документације. 
 

3. Питање: „На 8. стани документа Конкурсне документације наведено је:  
Изабрани понуђач је у обавези да администраторе Наручиоца упозна са командама и 

конфигурацијом уређаја које нуди, како би запослени били у могућности да самостално врше 
администрацију нових уређаја. 
 

Да ли ово подразумева обуку корисника након инсталције? Ако да молимо вас да детаљно 
опишете план и програм обуке.“ 

 

Одговор: Понуђач је дужан да у предвиђеном року за испоруку, монтажу, конфигурацију и 
пуштање у рад опреме од највише 60 дана, презентује конфигурацију понуђених уређаја и објасни 
принцип конфигурисања самог уређаја (команде које се користе, инсталацију, мониторинг уређаја…) за 
5 мрежних администратора запослених у Дирекцији РФЗО. 

 

4. Питање: „У конкурсној документацији је наведено да је потребно омогућити поправку или 
замену неисправне опреме са новим уређајем истих или еквивалентних карактеристика у року од једног 
дана од позива Наручиоца 
 



 
Да ли ово подразумева следећи радни дан?“ 
 

Одговор: Наручилац тражи да уређај буде у основној гаранцији понуђача, а на понуђачу је да 
опрему замени са новим уређајем истих или еквивалентних карактеристика у року од једног радног 
дана од позива Наручиоца, а да неисправни уређај поправи у року који подразумева основна гаранција 
произвођача. 

 

Наручилац врши измену конкурсне документације на странама 6, 7 и 8 у табелама, и то ставке 
„Гаранција“ па уместо текста: 

 

„3 године (омогућити поправку или замену неисправне опреме са новим уређајем истих или 
еквивалентних карактеристика у року од једног дана од позива Наручиоца)“ 

 

сада стоји текст 
 

„„3 године (омогућити поправку или замену неисправне опреме са новим уређајем истих или 
еквивалентних карактеристика у року од једног радног дана од позива Наручиоца)“ 

 

 Такође, врши се измена на страни 32 конкурсне документације члана 9 став 2. модела уговора, 
па уместо текста: 
 

„Продавац је дужан да за све недостатке испоручених добара који су настали у гарантном року 
омогући поправку или замену са новим урђајем истих или еквивалентних карактеристика у року од 
једног дана од позива Купца“ 
 

сада стоји текст 
 

„Продавац је дужан да за све недостатке испоручених добара који су настали у гарантном року 
омогући поправку или замену са новим урђајем истих или еквивалентних карактеристика у року од 
једног радног дана од позива Купца“ 
 

5. Питање: „Да ли је потребно да 4G LTE буду укључене у понуду или се траже само као 
подржана опција и биће предмет будуће, нове набавке?“ 
 

Одговор: Наручилац тражи да 4G LTE постоји као подржана опција за накнадно убацивање 
интерних картица за 4G LTE које ће бити предмет будуће, нове набавке. 

 

6. Питање: „Сви излистани протоколи захтевају DATA+SEC лиценце. Да ли и ове лиценце 
треба да буду укључене у понуду или се траже само као подржана опција и биће предмет будуће, нове 
набавке?“ 

 

Одговор: Наручилац је у техничкој спецификацији тражио потребне протоколе за уређаје из 
техничке спецификације. На понуђачу је обавеза да уређаје које нуди лиценцира тј. омогући 
коришћење протокола у складу са техничком спецификацијом. 

 
 
Наручилац ће објавити Конкурсну документацију ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ, са наведеном изменом, 

на Порталу јавних набавки и својој интернет страници. 
 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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