ЈКП "Погребне услуге"
11000 Београд, Рузвелтова 50
Телефони: Централа: 011/207 1 300 ; Факс: 011/329 1 517; Дежурни центар (0-24): 207 1 333 и 207 1 377;
E-mail: kontakt@beogradskagroblja.rs..

Број: 2597-7/2016
Београд, 4.03.2016. године

ПРЕДМЕТ: Појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку мале вредности бр.
НМВ - 6/2016 - ВЕЗА СА ИНТЕРНЕТОМ И ПОВЕЗИВАЊЕ УДАЉЕНИХ
ЛОКАЦИЈА ВПН
1. ПИТАЊА:
Примљено је питање потенцијалног понуђача од 1.03.2016. године, достављено мејлом,
следећег садржаја:
1. У конкурсној документацији, техничким спецификацијама на страни 22. је одређен
списак локација наручиоца на којима је потребно пружити захтеване услуге. На
локацији Ново гробље – Рузвелтова 50 је захтеван симетрични приступ интернету
оптичким линком, док је на осталим локацијама тражен L3VPN + backup brzinama
od 6,10 odnosno 50 Mbit/s. На страни 23. конкурсне документације, тачком 2. је
захтевано да преносни медијум за реализацију примарних линкова (za L3VPN) буду
бакарне парице или оптичка влакна. Даље је дефинисано да се под L3VPN
подразумева формирање виртуелне привате мреже, у оквиру комуникационе
(IP/MPLS) инфраструктуре пружаоца услуга која функционише на слоју OSI
референтног модела. Имајући у виду да MPLS подразумева симетричан приступ, а
да су захтеване брзине од 6,10 односно 50 Mbit/s, указујемо да бакарним парицама
није могуће пружити услугу захтеване брзине, с обзиром на максимални могући
уплоад технологијом бакарних парица које су ниже од захтеваних. Стога вас
молимо за одговор да ли је дозвољено L3VPN услуге пружити посредством WiFi
технологије, а backup линк путем 3G мреже за локације на којима је предвиђено
пружање L3VPN+backup услуге?
2. Молимо Вас да размотрите сврсисходност захтева DoS i DDoS заштите с обзиром
на то да немате јавно објављене сервисе и садржаје (који су главна мета DoS i
ДДоС напада) преко траженог интернет линка 50/50Mbps. Сходно томе
предлажемо да одустанете од овог захтева јер нема садржаја које треба бранити од
напада, а ова услуга знатно поскупљује ставку Интернет.
3. У конкурсној документацији на стр. 33, налази се само менично овлашћење које се
прилаже уз меницу за добро извршење посла, образац 10. Да ли уз меницу за
озбиљност понуде можемо да приложимо наш образац меничног овлашћења или
ћете објавити посебан образац?
У вези с тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр.
124/12, 14/15 и 68/15 ) а у складу са конкурсном документацијом, Комисија даје
ОДГОВОР
1. Брзина линка од 50 Mbit/s се односи само на централну локацију, Ново Гробље, за
коју је захтевана само оптичка веза. Са техничке стране, тражене брзине 6 Mbit/s и
10Mbit/s према удаљеним локацијама су могуће и путем бакарних парица (xDSL tip
konekcije) и путем оптичких веза. Према удаљеним локацијама тражимо везе које су

поузданије од Wifi линк-а са којим смо имали великих проблема у блиској
прошлости, на више различитих удаљених локација те стога захтевамо конекције
путем кабла.
2. DoS i DDos заштита нам је потребна због већ планираног постављања wеб
продавнице, планираног конфигурисања сопственог e-mail сервера, и планираног
host-овања нашег site-a.
3. У исправљеној конкурсној документацији додали смо образац 10а - МЕНИЧНО
ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО за корисника бланко соло менице за озбиљност понуде .
2. ПИТАЊА:
3.03.2016. године примљено је питање потенцијалног понуђача, достављено мејлом, следећег
садржаја:
1. Потребно је да прецизирате рок важења менице за озбиљност понуде.
2. Да ли менично овлашћење за озбиљност понуде мора да буде по својој форми и
садржају идентично овлашћењу датом за добро извршење посла (у прилогу конкурсне
документације) или може бити достављено на меморандуму понуђача?
3. С обзиром да се уз уговор доставља меница у износу од 10 % од вредности уговора
(без ПДВ-а) а уз понуду Изјава о достављању средства финансијског обезбеђења
(Образац 9), молимо вас да се наведена Изјава измени и да уместо „10% од висине
понуде (без ПДВ-а)“ наведе „10 % од вредности уговора (без ПДВ-а)“.
4. Да ли меница за добро извршење посла мора бити достављена приликом
потписивања Уговора (како се наводи у Моделу уговора) или у року од 5 дана од дана
закључења уговора (како се наводи у конкурсној документацији)?
У вези с тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр.
124/12, 14/15 и 68/15 ) а у складу са конкурсном документацијом, Комисија даје
ОДГОВОР
1. Рок важења менице за озбиљност понуде је 30 дана од дана отварања понуда.
2. У исправљеној конкурсној документацији додали смо образац 10а - МЕНИЧНО
ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО за корисника бланко соло менице за озбиљност понуде .
3. Исправљено је и сада гласи „10 % од вредности уговора „.
4. Меница за добро извршење посла мора бити достављена приликом потписивања
Уговора.

Допуњена конкурсна документација биће објављена на Порталу јавних набавки и на сајту
предузећа.

Комисија за јавну набавку

