Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Сектор за материјално-финансијске послове
Одсек за јавне набавке и имовинско-правне послове

Број: 404-02-33/2013-12/23
Датум: 12. август 2013. године
Београд
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'',
број 124/12), Комисија за јавну набавку сачињава
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за јавну набавку услуга у отвореном поступку
- Успостављање и одржавање комуникационе мреже судова редни број 17/2013
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште 12. августа
2013. године у 11:59 часова:
1. Питање заинтересованог лица:
У Конкурсној документацији у делу 1. Услуга успостављања и одржавања
комуникационе мреже, наведено је у избору приступних технологија да се повезивање
мора реализовати преко оптичке, бакарне и мобилне мреже које су званично
регистроване као ''јавне'' мреже код РАТЕЛ-а.
Из ког разлога је реализација повезивања ограничена на наведене мреже и да ли је
могуће повезивање локација извршити путем Wi-Fi технологије?
1. Одговор Комисије:
Одговор на ово питање је већ садржан у ранијим додатним информацијама и
појашњењима која можете наћи на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и
интернет страници наручиоца www.mpravde.gov.rs.
2. Питање заинтересованог лица:
У Табели А ''Списак опреме постојеће комуникационе мреже судства'' стоји под
редним бројем 10. видео сервер са оперативним системом и софтвером за видео
надгледање, а потом у Конкурсној документацији код дела 1. Услуга успостављања и
одржавања комуникационе мреже, наводи се да понуђач мора додатно обезбедити
допуну нових верзија и одржавање системског софтвера на серверу и софтвера за
видео надзор.
Који софтвер за видео надзор је у питању?
2. Одговор Комисије:
Одговор на ово питање је већ садржан у ранијим додатним информацијама и
појашњењима која можете наћи на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и
интернет страници наручиоца www.mpravde.gov.rs.
Комисија за јавну набавку
Игор Тодороски, мастер орг. наука
Славољуб Трубарац, дипл.инг.орг.рада – заменик
Слободан Шолајић, дипл.инг.ел.
Дамир Алихоџић, струковни инг. – заменик
Јована Грујић, службеник за јавне набавке, дипл. правник
Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипл. правник – заменик

доставити:
- заинтересованом лицу које је тражило додатне информације и појашњења
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца

