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           РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД – УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
               Комисија за јавну набавку
         II Број II,404-1-У-1/20- 12.02.2020. године
                    Београд, Македонска 42

                  Зсл-3

ПРЕДМЕТ: Одговор на питања за јавну набавку услуга интернета

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени  гласник РС" бр.124/12, 14/15 и 68/15),
потенцијални понуђач је поднео захтев за појашњења и одговоре на питања у вези са  конкурсном
документацијом за јавну набавку услуга интернета,  број набавке II,404-1-У-1/20,  која се односи на
партију 5- АДСЛ интернет, а састоји се у следећем:

На страни 42.  а у оквиру табеле Техничке спецификације,  у одељку 5.  ADSL  Интернет,  навели сте
следеће:
“ Услуга преноса података путем ADSL модема. Услуга треба да обезбеди следеће параметре:
• Високо квалитетна, поуздана веза
• Могућност коришћења АДСЛ интернета и фиксне телефоније
• Гарантовани ниво протока података уз брзину преноса података од 20Мб/с, Флат пакет
• WiFi рутер
• Техничка подршка у коришћењу услуге 24/7
Телефонске линије у Македонској 42 су:
011/3222-301
011/3225-912
Телефонска линија у Маршала Бирјузова је
011/ 2637-018 “

Са овим желимо да вам сугеришемо следеће:

С’обзиром да у Републици Србији само један оператор има могућност  пружања услуге ADSL интернет и
фиксне телефоније (преко исте парице),  а то је Телеком Србија А.Д.  сматрамо да на овај начин
директно фаворизујете поменутог оператора што сматрамо неприхватљивим.
Такође, за ADSL  интернет није могуће понудити гарантовати проток од 20 Мбпс, јер сам проток зависи
од квалитета инфраструктуре (телефонске парице).
У члану 10. Закона о јавним Набавкама Републике Србије наведено је следеће:
“Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију.”“Наручилац
не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег понуђача да учествује
у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког поступка, нити коришћењем
дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума.”

Одговор наручиоца:

Наручилац сматра да са постављеним захтевом техничке спецификације за услуге интернета, и то
партију 5- АДСЛ интернет, не фаворизује понуђача „Телеком Србија А.Д.“, и не  ограничава
конкуренцију, из следећих разлога:

На основу исте техничке спецификације у поступку јавне набавке за услуге интернета –партија 5- АДСЛ
интернет, лавна нбавка из 2018. године,  закључен је уговор са понуђачем „Orion Telekom“ d.o.o,
За поменуту партију понуде су доставила два понуђача „Orion telekom“ d.o.o и „BeotelNet-ISP-“ d.o.o.
Понуђач „Телеком Србија А.Д.“, није ни достављао своју понуду.
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Такође,   напомињемо да је у поступку јавне набавке услуге интернета у 2017.  години,  за партију 5-
ADSL интернет своје понуде доставила 3. понуђача: „Телеком Србија“ А.Д, „Orion telekom“ d.o.o и
„BeotelNet-ISP-“ d.o.o. Као најповољнија понуда изабрана је понуда понуђача „Orion telekom“ d.o.о.
У поступку јавне набавке у 2016. години, за услуге интернета за партију 5- ADSL интернет своје понуде
доставила 4. понуђача: Телеком Србија“ А.Д, „Orion telekom“ d.o.o, „BeotelNet-ISP-“ d.o.o. и ЈП „ Пошта
Србије“.

На основу изнетог види се да не постоји ни ограничавање конкуренције нити фаворизовање
понуђача „Телеком Србија“ А.Д.

Комисија за јавну набавку


