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              РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД 
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД – УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
                  Комисија за јавну набавку 
               II Број: 404-1-У-1/17-12.06.2017. године 
                      Београд, Македонска 42 

                     зсл  
 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
Потенцијални понуђач поставио је следећа питања: 
 

1. У вези са техничком спецификацијом за Партију 3, да ли је дозвољена употреба xDSL кабла или 
оптичког кабла за реализацију IPTV сервиса? 
 

         Одговор Наручиоца: 
         Дозвољена је употреба искључиво општичког кабла. 
 

2. Да ли је потребно да понуђач изведе структурно каблирање или је могуће искористити 
постојеће уколико као такво постоји? 

 
          Одговор Наручиоца: 
          Уколико на постојећој LAN мрежи  наручиоца има слободних капацитета добављач те слободне   
          капацитете може искористити за реализацију услуге али уколико истих нема довољно добављач     
          је у обавези да изведе структурно каблирање. 
 

3. Уколико је дозвољена употреба xDSL  кабла за реализацију IPTV  сервиса,  да ли у тим 
просторијама где је потребно реализовати IPTV сервис постоје телефонски прикључци? 

         
          Одговор Наручиоца: 
          Није дозвољена  употреба xDSL кабла. 
 

4. Да ли Интернет сервис из Партије 3. терминира у истој просторији на адреси Македонска 42 као 
Интернет из Партије 2.? Ако не терминира, да ли Наручилац има изграђену LAN инфраструктуру 
(структурну каблажу)  од просторије где завршава Интернет из Партије 2.  до просторије где 
завршава  интернет из Партије 3.? 

 
        Одговор Наручиоца: 
         Интернет сервиси из Партије 1. и 2. не терминирају у истој просторији. Уколико изграђена lan 

инфраструктура наручиоца има слободних капацитета добављач те слободне капацитете може 
искористити за реализацију услуге али уколико истих нема довољно добављач је у обавези да 
изведе структурно каблирање. 

 
5. Да ли је адреса из Партије 3. Нушићева 27 или Нушићева 17? 

 
           Одговор Наручиоца: 
           Услуга интернета се пружа на обе адресе. Кабловска/IPTV телевизија само у Македонској улици  
           бр. 42. 
 

 6. Партија 6-  Business  trunking је генерички назив производа који продаје Телеком Србија.  Да ли    
се у Партији 6  тражи повезивање корисникове кућне телефонске централе са Јавном 
телефонском мрежом путем SIP  протокола односно IP техологије.  
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Који је потребан капацитет SIP транка (број истовремених канала) за који треба дати понуду. 
Такође, потребна нам је информација о потребном броју нумерација које би биле предмет овог 
тендера. 

            
            Одговор Наручиоца: 

 
Да, у питању је повезивање корисникове кућне телефонске централе са Јавном телефонском 
мрежом путем SIM протокола. У тендерској документацијије је наведено да је број истовремених 
канала минимум 4. Потребан број нумерација је 4. 
 

7. Молимо Вас за потврду о могућности обиласка локације, као и контакт особу која би за то била 
задужена, како бисмо били у прилици да припремимо понуду која у потпуности одговара Вашим 
захтевима. 

 
           Одговор Наручиоца: 
            Контакт особа је Виолета Нешић, тел.011/3300-566, 060/3301245, rcentar@starigrad.org.rs, звати 

радним данима од 08,00 до 15,30 чсова 
      

8. Молимо Вас за појашњење захтева из тачке 1.6 конкурсне документације који гласи: "Наведени   
сертификати морају да се односе и на локације на којима се налази Core опрема понуђача преко 
које се пушта услуга интернета као и локацију на којој се налази опрема наручиоца." Наиме, 
уколико сертификат система менаџмента понуђача покрива локацију на којој се налази опрема 
наручиоца, онда услове тендерског захтева испуњава тачно одређени понуђач на чијој локацији 
се налази опрема наручиоца. У том случају овакав тендерски захтев би се могао тумачити као 
спречавање слободне конкуренције, односно фаворизовање понуђача. Уколико пак опрема 
наручиоца није на локацији понуђача, онда она не може бити предмет сертификације система 
менаџмента понуђача (референца на ISO/IEC 17021-1 параграф 8.2). Сугеришемо наручиоцу да 
измени наведени захтев. 

                                                                            
           Одговор Наручиоца: 
            Тендерски услов је да понуђач поседује наведене сертификате и да се исти односе на локације  

    на којима се налазе Core опрема Понуђача преко које се пушта услуга, а не да се сертификати     
    односе на локације Наручиоца. 
 

9. Понуђач мора да буде у потпуности технички оспособљен за пружање предметне услуге 
            односно да буде снабдевен одговарајућом опремом и да испуњава све друге  неопходне  
            техничке услове.”Наиме, наручилац у техничкој спецификацији није навео да је понуђач у 
            обавези да  поднесе понуду која садржи рутер, молимо вас за потврду наведеног.  
            
              Одговор Наручиоца: 
              Понуђач је дужан да понуди односно обезбеди сву опрему неопходну за пружање предметне  
              услуге.  
 
                                                                                           Председник комисије 
                                                                                                     Здравко Војновић  
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