Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-77/2016-12/5
Датум: 20. септембар 2016. године
Београд
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
у отвореном поступку јавне набавке услуга
- одржавањe комуникационе мреже судова редни број 26/2016
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 19.
септембра 2016. године у 8.12 сати:
1. Питање заинтересованог лица:
Да ли се план имплементације који је дефинисан на страни 5. доставља у понуди
или ће њега накнадно доставити изабрани понуђач?
1. Одговор Комисије:
План имплементације доставља се у понуди.
2. Питање заинтересованог лица:
На страни страни 5. конкурсне документације захтева се следеће: „Понуђач је у
обавези да користи различите физичке путање и различите физичке уређаје, за
ПРИМАРНИ и РЕЗЕРВНИ ЛИНК, дуж сваког WАN линка, од сваке појединачне
локације наведене у табели до централне локације у Београду, на свим слојевима
мреже (ACCESS, DISTRIBUTION i CORE). Као доказ понуђач је у обавези да
достави попуњен план имплементације, потписан и оверен од стране овлашћеног
лица понуђача (са списковима опреме на локацијама дуж свих путања, IP адресама
уређаја), из којег се може утврдити да је задовољен тражени услов тј. да имају
различите IP адресе уређаја и различите серијске бројеве уређаја за ПРИМАРНИ и
РЕЗЕРВНИ линк.“
Наглашавамо да је IP/MPLS мрежа понуђача максимално редундантна у сваком
погледу (редундантни рутери, линкови, раздвојени правци, контролерске картице,
уплинк картице, напајање, клима…). Када се прича о редунданси треба имати све
ове појмове у виду. Ни у једном сегменту у IP/MPLS мрежи понуђача не постоји
single point of failure. Комплетну редундансу је једино могуће доказати комплетним
увидом у сву документацију и провером на терену (применом хаваријских тестова).
Корисник жели да нема прекиде ни у ком случају, било какав испад да се деси. То
се не доказује навођењем IP адреса уређаја за примарни и редундантни линк него је
потребно направити огроман тест комплетне редундансе са прекидањем, оптике,
напајања, гашењем појединих уређаја…Дакле сценарио потпуне хаварије
појединих сегмената.
Захтев да се доставе IP адресе и серијски бројеви није довољан да потврди
редундансу пошто представља само један мањи сегмент у којем се редунданса

остварује. Тачније, чак и да је тражено из документације испуњено то не доказује
изузетно висок ниво редундансе који је у мрежи понуђача примењен и појам
редундансе своди на микро сегмент.
Сугеришемо да се план имплементације избаци из Тендерске документације.
2. Одговор Комисије:
Комисија није уважила сугестију.
3. Питање заинтересованог лица:
На страни 7. конкурсне документације, везано за уређај за додатну енкрипцију
саобраћаја, захтева се следеће: „Понуђач је у обавези да, уз понуду, достави
оригиналну техничку документацију са јасно обележеним техничким
карактеристикама наведеним у табели 1. као и фотокопију фактуре или уговора о
куповини уређаја и data sheet за уређај. На документацији није обавезно да стоји
вредност по којој је уређај купљен.“ Конкретну фактуру може доставити само
тренутни понуђач сервиса који већ поседује тражени уређај. Уколико понуђач још
није купио уређај, није у могућности да приложи фактуру већ само може
приложити техничку спецификацију уређаја. Сугеришемо да се захтев за
достављање фактуре избаци из документације.
3. Одговор Комисије:
Тражену услугу може доставити сваки понуђач који поседује тражену опрему или
уговор о куповини опреме. На пример, понуђач може доставити уговор о куповини
опреме под одложним условом уколико буде изабрани понуђач у овом поступку
јавне набавке.
4. Питање заинтересованог лица:
У случају да се наведена опрема користи и у будуће од стране Понуђача неопходна
нам је информација да ли за наведену опрему постоји уговорена техничка подршка
и до када као и са ким је уговорена?
4. Одговор Комисије:
Не постоји.
5. Питање заинтересованог лица:
За удаљени приступ комуникационој опреми неопходно је доставити детаље на
који начин је до сада било реализовано како бисмо могли да потврдимо да
техничко решење Понуђача неће утицати на било какве измене како је наведено у
документацији.
5. Одговор Комисије:
Начин на који је до сада реализована услуга за удаљени приступ комуникационој
опреми није од суштинске важности за техничко решење које понуђач има намеру
да понуди.
6. Питање заинтересованог лица:
Да ли се под успоставом услуге у року од 30 дана након потписивања уговора
сматра комплетна реализација дакле на свим локацијама и комплетна реализација
захтева?
6. Одговор Комисије:
Да.
7. Питање заинтересованог лица:
Под тачком 6 (испуњеност додатних услова) на страни 28. конкурсне
документације, између осталог је предвиђено да испуњеност пословног капацитета
понуђачи доказују достављањем „Списка референци (образац 5.5) и потврда

референтних наручилаца (образац 5.6) и копија записника или другог доказа о
пруженим услугама“. У оквиру списка референци захтевате достављење и
информацију о „ Цени пружених услуга“, с обзиром да референтни наручилац
издаје потврду (образац 5.6) у циљу потврђивања чињенице да користи услуге, не
може се сматрати оправданим достављање података о цени пружених услуга. Са
друге стране, уговори закључени између потенцијалних понуђача и њихових
корисника (потенцијалних референтних наручилаца), у највећем броју случајева
представљају пословну тајну. Имајући у виду да захтев за достављањем цене
пружених услуга, није оправдан, молимо да из конкурсне документације
изоставите захтев за достављањем информације о цени пружених услуга из Списка
референци.
7. Одговор Комисије:
Неуношење податка о уговореној цени неће бити разлог неприхватљивости понуде.
Оно што понуђач треба да докаже јесте сличност пружених услуга у смислу
сложености и опсега (не и цене).
8. Питање заинтересованог лица:
Шта представља Уговорена цена у члану 3. Уговора? Да ли је то цена на месечном
нивоу за све локације или је то цена за период важења уговора?
8. Одговор Комисије:
То је укупна понуђена цена за 12 месеци за све локације.
9. Питање заинтересованог лица:
Да ли је предвиђено уписивање износа за Успостављање комуникационе мреже по
локацији у моделу уговора? Ако јесте, где се наведени износ уписује?
9. Одговор Комисије:
Овај износ понуђач уписује у Образац структуре цене, који ће уз Образац понуде
бити саставни део уговора о јавној набавци.
10. Питање заинтересованог лица:
Да ли се у Обрасцу понуде на страни 36, уписује збир цена из Табеле 1, 2 и 3 из
обрасца структуре цене? Да ли се као вредност табеле 2 рачуна вредност на
месечном нивоу или укупно за 12 месеци?
10. Одговор Комисије:
Да, у Образац понуде понуђач уписује збир износа које је у Обрасцу структуре
цене унео под 1, 2 и 3. У табелу 2 понуђач уписује износ за 12 месеци.
11. Питање заинтересованог лица:
Да ли се у Обрасцу структуре цене на страни 54, у табели Укупно уписује збир
цена из табеле 1, 2 и 3 или само 1 и 2? Да ли се као вредност табеле 2 рачуна
вредност на месечном нивоу или укупно за 12 месеци?
11. Одговор Комисије:
У Образац структуре цене, на страници 54. понуђач уписује збир износа које је
унео под 1, 2 и 3. На други део питања је одговорено под 10.
12. Питање заинтересованог лица:
У Обрасцу 5.7 Изјава о техничком капацитету потребно је да наведемо списак
опреме и уређаја. С обзиром на количину опреме коју као понуђач поседујемо и
коју треба да наведемо у обрасцу, молимо Вас за потврду да ли у овој изјави, на
месту предвиђеном за упис опреме и уређаја, можемо да наведемо: „У прилогу
достављамо као доказ кључне стране Уговор о пружању услуга техничке
подршке...“ јер предвиђене црте нису довољне за упис опреме коју наводимо?

Такође, уз образац 5.7 захтевате да се приложе одговарајући докази (пописна листа,
уговор о закупу/лизингу, уговор о пословно-техничкој сарадњи и слично). Због
обимности документације, да ли је за Наручиоца прихватљиво да се као доказ
доставе само кључне стране из Уговора о пословно техничкој сарадњи из којих
Наручилац може закључити да понуђач задовољава тражене захтеве? У случају да
је неопходно Наручиоцу би био стављен цео текст уговора на увид.
12. Одговор Комисије:
Да, прихватљиво је доставити кључне странице наведеног уговора.
13. Питање заинтересованог лица:
У Конкурсној документацији наводите да ће се плаћање рачуна вршити на основу
издатог рачуна и Протокола о извршеним услугама. Да ли се Протокол о
извршеним услугама израђује за сваку појединачну локацији или за све локације
које су предмет јавне набавке? Молимо Вас да доставите предлог текста
Протокола.
13. Одговор Комисије:
Израђује се један Протокол о извршеним услугама за све појединачне локације.
Текст Протокола биће дефинисан са понуђачем којем буде додељен уговор о јавној
набавци.
14. Питање заинтересованог лица:
Сугеришемо да избришете један од два члана Модела уговора, односно да избрише
или члан 5. или члан 24. Модела уговора, јер Наручилац не може захтевати
издавање 2 (две) банкарске гаранције за добро извршење посла, у износу већем од
10% од уговорене цене (без ПДВ-а).
14. Одговор Комисије:
Добављач ће бити дужан да достави само једну банкарску гаранцију за добро
извршење посла у износу од 10% од уговорене цене без ПДВ, што ће бити
исправљено приликом закључења уговора.
15. Питање заинтересованог лица:
Што се тиче табеле на страни 6. није јасно да ли се тражи да се криптује саобраћај
између две наведене локације или када друге локације и/или корисници приступају
овим локацијама? Молимо за појашњење.
15. Одговор Комисије:
Додатна енкрипција саобраћај се врши између две локације.
Комисија за јавну набавку
- Јелена Кулић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке;
- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке;
- Марио Малетић, дипломирани правник;
- Владимир Пејчић, дипломирани правник;
- Небојша Павловић, гимназија;
- Јована Михајловић, дипломирани правник.
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца

