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Број: 404-346/2015/02 
Датум: 24.07.2015.године 

Комисија за јавну набавку добара - Набавка уређаја за напајање централних 

комуникационих уређаја - ЈН.бр. 03/15, у року предвиђеном чланом 63. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15, у даљем тексту: Закон), 

припремила је дана 24.07.2015. године 

 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  

у отвореном поступку јавне набавке добара 

- Набавка уређаја за напајање централних комуникационих уређаја - ЈН.бр. 03/15 

Дана 23. јула 2015. године, заинтересовано лице се обратило Наручиоцу са 
захтевом за појашњењем конкурсне документације у предметном поступку јавне 
набавке ЈН бр 03/2015 следеће садржине: 

„Prilikom obilaska mi je receno da se ne zna kada ce rekonstrukcija biti radjena i da ce 

mesto opreme biti tu u postojecoj Sali u postojecem obliku, otprilike mi je pokazano 

mesto gde se ocekuje da bude postavljen novi klima orman, a vas odgovor se poziva 

na projekat, uskladjivanje radova, prikaz gantograma radova koje neko drugi izvodi itd. 

Upotrebljeni termin je “ponudjac” a ne isporucilac, kao da u fazi ponude treba dati 

gantogram itd. ali na ovu temu necu vise insistirati jer je to u ovoj fazi neproduktivno. 

 

Zeleo bih da postavim jos jedno pitanja: 

 

1. U tehnickom zahtevu za ispravljac je trazeno da radna temperature opreme 

bude od – 40 do + 60 stepeni Celzijusa. Molim vas za objasnjenje zbog cega je donja 

granica opsega odredjena na ovom nivou s obzirom da oprema radi u kontrolisanim 

uslovima datacentra i da li je prihvatljiva oprema cija je radna temperature u nekom 

drugom opsegu „ 

Имајући наведени  захтев у виду, Комисија за јавну набавку добара, сходно члану 63. 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15), даје следеће 

ОДГОВОРЕ 

 

 

Централно комуникационо чвориште Наручиоца, у којем се налази сва серверска 

опрема, кључни комуникациони уређаји АМРЕС и до којег су доведене све међународне 

и највећи број међуградских и градских веза АМРЕС је смештено у сутерену анекса 

пословне зграде „ИВО ЛОЛА РИБАР СИСТЕМ“ АД у реструктуирању, у  Београду, улица 
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Кумановска, број 7. Наведени простор није у власништву Наручиоца, већ је  одлуком 

Владе РС наведени простор постао власништво Републике Србије. С обзиром на то да 

се тренутно спроводи поступак доделе простора корисницима јавних средстава, постоји 

реална могућност да се чвориште Наручиоца измести на неку другу локацију. Имајући у 

виду ову могућност, као и чињеницу да Наручилац није власник ни климатизационог  

система који је инсталиран у чворишту, приликом одређивања техничких карактеристика  

предмета јавне набавке морала се узети у обзир и  оперативна температура уређаја на 

коју указујете јер је сасвим извесно да ће се у скорије време чвориште Наручиоца 

изместити. Наручилац до тренутка расписивања предметне јавне набавке није могао 

добити информације о простору у који ће се измештати чвориште и да ли ће исто 

морати бити измештено. С обзиром да постоји велика могућност да уређаји за које се 

тражи напајање које је предмет јавне набавке касније не буду смештени у дата центар 

који ће имати контролисане услове (нити систем за грејање нити систем за хлађење), 

приликом дефинисања опсега имао се у виду стандард ETSI EN 300 019-2-3 V2.2.2 

(2003-04). Предметни уређај ће се инсталирати у дата центру у Кумановској улици у којој 

је тренутно смештено чвориште Наручиоца, али се због могућности пресељења желело 

осигурати да може радити и у условима који нису контролисани. 

 

Како би се обезбедила још већа конкуренција, прихватиће се опсег рада који је ужи од 

захтеваног, односно од -5 до +60, при чему ће се због значаја температурног опсега за 

рад уређаја уместо критеријума „најнижа понуђена цена“ увести критеријум „економски 

најповољнија понуда“. 

 

Такође напомињемо да у складу са Конкурсном документацијом, припрему плана свих 

неопходних електро-енергетских, грађевинских, механичких и осталих радова у форми 

гантограма има обавезу да изради Добављач - лице коме се буде доделио уговор о 

јавној набавци за радове које ће он извести за потребе инсталације система, те 

понуђачи немају обавезу да овај документ достављају у понуди.  

 

Имајући у виду измене конкурсне документације које су учињене овим одговором, 

Комисија за јавну набавку ће припремити и објавити Измене и допуне Конкурсне 

документације у складу са овим одговором и продужити рок за подношење понуда о 

чему ће се објавити обавештење у складу са Законом. 

 

Ова појашњења Конкурсне документације за предметну јавну набавку чине саставни 

део Конкурсне документације, и понуђачи су у обавези да своје понуде припремају и у 

складу са овим појашњењима. 

 

 


