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ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА 
 
             Продужава се рок за доставу понуда за јавну набавку услуга Интернета за потребе Градске 
општине Стари град, број јавне набавке 404-1-У-1/17. 
             Будући да је наручиоцу потребно одређено време да би потпуно и компетентно одговорио на 
постављена питања потенцијалних понуђача везаних за појашњење конкурсне документације, Комисија 
за јавну набавку продужава рок за доставу понуда до 22.06.2017.године до 10,00 часова. Јавно 
отварање понуда биће истог дана у 10.30. 
              Питања која су поставили потенцијални понуђачи, а на која ће бити одговорено до 
уторка,13.06.2017. године, су: 
 

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

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

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? 

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.? 

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

6. 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. 

        7. 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 цоре 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 (referenca na ISO/IEC 17021-1 paragraf 
8.2).Сугеришемо наручиоцу да измени наведени захтев. 

                                                                            
            
                                                                                                            Председник Комисије 
                                                                                                              Здравко Војновић 
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