Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-100/2015-12/13
Датум: 3. 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 1.
септембра 2015. године у 10.05 сати:
1. Питање заинтересованог лица:
Која је брзина потребна наручиоцу на локацији Катанићева, редни број 28 у
Обрасцу 6.3?
1. Одговор Комисије:
На објекту на локацији Катанићева тренутно се изводе радови, те га није могуће
повезати на WAN док не буде отворен за рад.
2. Питање заинтересованог лица:
Уколико је у табели у Обрасцу 6.3 уписано да је локација повезана на виши или
основни суд, да ли се ту уписује цена која је дата за суд за тај град или се то поље
оставља празно?
2. Одговор Комисије:
Предлог је да се упише цена 0 (нула) динара.
3. Питање заинтересованог лица:
Да ли је локација Нови Кнежевац, редни број 139, повезана на Основни суд у
Кикинди или не, пошто је у колони Основни пут наведена 1Mb/s?
3. Одговор Комисије:
У Табели Локације комуникационе мреже са приступним брзинама типовима
рутера, у реду 139 и колони Основни пут Mb/s, брише се цифра 1. Такође, у
Обрасцу структуре цене, у Табели 2, у реду 139 и колони Основни пут Mb/s, брише
се цифра 1. У складу са наведеним, наручилац је извршио измене Конкурсне

документације и објавио их на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.

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

