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Одговор 2 на захтев за: додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде
У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број
124/12, 14/15 и 68/15) достављамо вам Одговор 2 на захтев за додатним информацијама
или појашњењима у вези са припремањем понуде у отвореном поступку јавне набавке –
Анализа потреба и израда идејних пројеката за изградњу приступних широкопојасних
мрежа на локалном нивоу, ЈН О-5/2017.
Питање 1: На страни 53., Образац структуре понуђене цене тражи се:
Израда идејног пројекта бежичног покривања јавне локације (Wireless Hot Spot lokacija) у
оквиру општине........5 пројеката.
Молимо Вас информацију шта представља 1 пројекат – покривање једне локације са
једним или једне локације са више access pointa? Уколико је са више, који је
претпостављени маx. број аццесс поинта по једној локацији односно по једном пројекту ?
Одговор 1: Сваки идејни пројекат треба да покрива више локација од интереса у
граду/општини (максимално 5 локација). Свака локација од интереса може имати до 5
приступних тачака ради обезбеђивања покривања локације.
Питање 2: Појасните појам “сегмент” који се јавља у ценовнику. Шта представља 5000
сегмената? Да ли је то 500 прикључака или нешто друго?
Одговор 2: Основу за израду пројеката треба да чине подаци о уличној мрежи за Републику
Србију. Подаци о уличној мрежи су векторски подаци садрже геореференцирану мрежу
путева и улица смештену у Esri geodatabase просторној бази података. Улична мрежа се
састоји од линија смештених у просторну табелу (feature klasa), који репрезентују
геометрију и атрибутних података који детаљније описују геометрију (општина, град,
називи улица, кућни бројеви на почетку и крају сваког сегмента). Линије представљају
сегменте улица, углавном од једног до другог пресека са другом улицом.
Број сегмената за сваку од општина се разликује. У Прилогу 1 дата је листа општина у
Републици Србији са бројем сегмената за сваку општину. Број сегмената адекватно
осликава комплексност и обим пројектовања на нивоу сваке општине.
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