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Сектор за јавне набавке 
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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење КД у вези поступка јавне набавке телекомуникационих 
услуга  - интернета, L2VPN и L3VPN за потребе РФЗО за период од 24 месеца, ЈН бр. 404-1-
205/15-20 

 
 

             Дана 24.04.2015. године заинтересовано лице се обратило захтевом 08/3 број 404-1-13/15-9 
од 27.04.2015. године, за појашњењем у вези поступка јавне набавке телекомуникационих услуга  - 
интернета, L2VPN и L3VPN за потребе РФЗО за период од 24 месеца, ЈН бр. 404-1-205/15-20, сходно 
члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12 и 14/15).  
 
 
  Питања и одговори на питања потенцијалног понуђача: 
 

1. Питање: Молимо Вас да измените конкурсну документацију и да не условљавате понуђаче 
коришћењем приступних технологија које сте навели у табелама Интернет, L2VPN и L3VPN с 
обзиром на то да технологије ADSL, SHDSL и FR технологије као и бакарне парице као начин 
преноса на територији Србије нуди само један понуђач, а то је Телеком Србија. Чињеница да 
је Телеком Србија ове технологије такође нуди и другим провајдерима али су сви ти 
проваједри аутоматски у неравноправном положају у односу на Телеком и с обзиром на то не 
могу бити конкурентни. Уместо условљавањем технологијама и начином преноса молимо 
наручиоца да наведе захтеване карактеристике и функционалности сервиса у складу са 
потребама наручиоца, а не технологију која се користи ради пружања сервиса захтеваних 
карактеристика (што представља начело технолошке неутралности које је инкорпорирано  у 
Закон о електронским комуникацијама на основу регулативе ЕУ) 

  
Одговор: Приступна технологија која је наведена у конкурсној документацији је у складу са 
опремом у власниству наручиоца на свим траженим локацијама, тако да Наручилац остаје при 
захтевима из техничке спецификације у конкурсној  документацији. 
 
2. Питање: Да ли прихватате уређај за заштиту од DdoS напада који има могућност 
филтрирања 2 Gbps саобраћаја с обзиром да је захтевана брзина интернет линка 20/20 Mbps 
а да се у документацији тражи уређај који има могућност филтрирања 5Gbps и више. 
Подсећамо да се капацитет филтрирања односи искључиво на здрав саобраћај и да је самим 
тим уређај капацитета 2 Gbps сасвим довољан јер захтевана брзина интернета представља 
1% капацитета тог уређаја. 
 
Одговор: Тражени уређај  за заштиту треба да има могућност филтрирања садашњег и 
могућност филтрирања будућег повећаног саобраћаја наручиоца, тако да Наручилац остаје 
при захтевима из техничке спецификације у конкурсној  документацији. 
 

 
Комисија за јавну набавку. 

 
 


