Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-100/2015-12/12
Датум: 1. септембар 2015. године
Београд
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'',
бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку припремила је
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за јавну набавку услуга у отвореном поступку
- успостављање и одржавање комуникационе мреже судова редни број 30/2015
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 28.
августа 2015. године у 15.54 сати:
1. Питање заинтересованог лица:
У вези са већ постављеним питањем 19. августа 2015. године а које гласи: ''Како су
екипирани рутери Тип 1 до Тип 5 по локацијама?'' достављамо додатно појашњење:
под екипираношћу уређаја подразумевамо хардверску конфигурацију уређаја, тј.
тип коришћених модула и количине, тип процесора и количине. Молимо да нам
буду достављени ови подаци.
1. Одговор Комисије:
На ово питање је дат одговор дана 26. августа 2015. године, број: 404-02-100/201512/8.
2. Питање заинтересованог лица:
Да ли постоје резервни делови за опрему која се користи на локацијама? Ако
постоји, навести количине и моделе.
2. Одговор Комисије:
Не постоје, то је обавеза добављача.
3. Питање заинтересованог лица:
Молимо за потврду да су брзине које су наведене у Конкурсној документацији зуа
локације тренутне брзине на тим локацијама, односно да постојећи хардвер може
да подржи захтевану брзину која је наведена.
3. Одговор Комисије:
Да, постојећи хардвер може да подржи захтевану брзину која је наведена.

4. Питање заинтересованог лица:
Шта се подразумева под ''ценом пружене услуге'' у обрасцу 6.4?
4. Одговор Комисије:
Под ценом коју треба уписати у трећу колону у обрасцу 6.4 подразумева се
уговорена цена.

Комисија за јавну набавку
- Небојша Павловић, гимназија
- Драган Шконтра, дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства (запослен
у Основном суду у Вршцу)
- Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник
- Владимир Пејчић, дипломирани правник
- Горан Вуксановић, дипломирани инжењер информатичког менаџмента (запослен
у Основном суду у Руми)
- Јована Анђелковић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник (запослена
у Дирекцији за управљање одузетом имовином)
доставити:
- заинтересованом лицу које је
тражило додатне информације и појашњења
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца

