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Одговор 1 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 појашњења и допуне Конкурсне документацијеОдговор 1 на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са
припремањем понуде у отвореном поступку јавне набавке услуге - за јавну набавку Набавка информационо комуникационе инфраструктуре за установе образовања (по
партијама), Партија 1-Унапређење транспортне мреже на кичми АМРЕС мреже, ЈН О13/2018.
Питање 1:
• Секција 2 која се тиче табеле параметара: коефицијент хроматске дисперзије fiber
spanova #24 i #25 нису логицни за G.652D тип. Молимо за појашњење.
• У секцији 3.16 молимо за појашњење шта значи “на свим правцима без ограничења”
Молимо за потврду да Темишвар није део ове фазе
• У табели саобраћаја у секцији 2, захтеван је саобраћај ка Сегедину. Обзиром да ова
локација није део ове фазе, шта би требало да се уради са поменутим саобраћајем. У
случају да Сегедин јесте део ове фазе, молимо за параметре Суботица-Сегедин.
• У табели саобраћаја у секцији 2, захтевани су 2x10G сервиси преко постојећих
DWDM линкова са Huawei OSN8800 I Huawei OSN1800. То су линкови Суботица-Нови
Сад, Нови Сад-Инђија И СуботицаСегедин. Да ли су ови сервиси нови? Уколико је
одговор да, да ли ће бити Alien wavelength преко Huawei ROADM/Mux-DMuc или
повезани на Huawei OTN XC? У случају повезивања на Huawei OTN XC који интерфејс
ће се користити?
Одговор 1:




Приликом прорачуна хроматске дисперзије на спановима #24 i #25 потребно је
користити следеће вредности CD1520nm = 14.8ps/nm*km, CD1550nm =
16.5ps/nm*km i CD1560nm = 17ps/nm*km.
У складу са захтевом који је дефинисан у секцији 3.16, потребно је понудити
Multidegree ROADM (MD ROADM).
Локација Темишвар није предмет ове јавне набавке.
1





Чвор у Сегедину већ постоји. У оквиру ове фазе набавља се само опрема за
проширење чвора у Сегедину саобраћајним јединицама у складу са табелом за
саобраћај на преко граничним уређајима, поглавље 6., секција 2. – Саобраћајни
захтеви.
Наведени сервиси су реализовани у претходној фази пројекта.

Питање 2:
Обраћамо Вам се са молбом за појашњење услова за учешће у поступку јавне набавке
„Набавка информационо комуникационе инфраструктуре за установе образовања,
Партија 1 – Унапредјење транспортне мреже на кичми АМРЕС мреже, број јавне
набавке О-13/2018“, а у вези услова за учешће постопку јавне набавке број 5.3) који
гласи: „понудјач мора да има минимално један реализован уговор у последњих пет
година од дана истека рока за подношење понуда чији је предмет изградња или
доградња DWDM/OTN опреме у Србији на не мање од 10 локација са активном
опремом по уговору. Уговори могу бити закључени и пре релевантног периода, али су
у том случају релевантне инсталације и доградње на локацијама са активном
опремемом извршене само у последних пет година од дана истека рока за подношење
понуда“
Сврха поменутог услова је да потврди пословни капацитет понудјача И то тако што ће
демонстрирати искуство да је изградио или доградио DWDM/OTN опрему у Србији на
не мање од 10 локација са активном опремом. У том смислу молимо Вас за потврду да
је прихватљиво референтно искуство које је понудјач стекао изградњом или доградњом
DWDM/OTN опреме за сопствене потребе на не мање од 10 сопствених локација са
активном опремом, уколико је стечено у истом захтеваном периоду, односно да су
релевантне инсталације И доградње на локацијама са активном опремом извршене само
у последњих пет година од дана истека рока за подношење понуда. У нашем случају,
члан групе понудјача је еминентна компанија у области телекомуникација која је
радила послове И стекла референтно искуство у већем обиму од захтеваног, али радећи
послове инсталације И доградње опреме за сопствене потребе. Молимо за појашњење
које ће додатне доказе Наручилац у предметној јавној набавци захтевати да доставимо
у оваквом случају, имајући у виду да не постоји уговор о инсталацији И доградњи
опреме закључен са референтним наручиоцем. Ми, као понудјач, можемо, поред
одговарајућих изјава под пуном материјалном И кривичном одговорношћу, доставити
И фактуре/отпремнице које доказују тренутак када смо ушли у посед DWDM/OTN
којом би потврдили да смо самостално за сопствене потребе опрему инсталирали И
тако доградили соствене локације са активном опремом И на тај начин суштински
стекли захтевано искуство.
Одговор 2: Понуђач/члан групе понуђача који је сам себи вршио услугу из услова 5.3)
који гласи: „понуђач мора да има минимално један реализован уговор у последњих пет
година од дана истека рока за подношење понуда чији је предмет изградња или
доградња DWDM/OTN опреме у Србији на не мање од 10 локација са активном
опремом по уговору. Уговори могу бити закључени и пре релевантног периода, али су
у том случају релевантне инсталације и доградње на локацијама са активном
опремемом извршене само у последних пет година од дана истека рока за подношење
понуда“, уместо доказа захтеваног Конкурсном документацијом треба да достави
следећа документа како би доказао да је сам себи извршио напред наведену услугу, и
то:
А) Изјаву дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потписану и
оверену од стране овлашћеног лица понуђача/члана групе понуђача у којој је наведено
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у ком периоду и на којим сопственим локацијама је изградња или доградња
DWDM/OTN опреме у Србији на не мање од 10 локација по пројекту
Б) Фотокопије издатих Интерних рачуна за извршење изградња или доградња
DWDM/OTN опреме на сопственим локацијама из који се може утврдити врста и место
извршене услуге
В) Фотокопије странице Књиге у којој се воде примљени и издати рачуни, а на којима
су унети издати Интерни рачуни из тачке Б),
Г)Фотокопије Пореске пријав/а за издате Интерне рачуне из тачке Б).
У складу са чланом 93. ЗЈН, Наручилац може да захтева додатно појашњење које ће му
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (
увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.
Питање 3.1Услови за учешће у поступку јавне набавке
Под тачком 5. Услови за учешће у поступку Јавне набавке из члана 75. и 76 ЗЈН-а и
упутство како се доказује испуњеност тих ислова, подтачка 7. дефинисано је како се
доказује кадровски капацитет, између свега наведеног, захтевају се и копије диплома
о стеченом образовању са високом стручном спремом или минимум 240 ЕСПБ бодова.
Молимо вас да потврдите да ли је прихватљиво да уместо копије дипломе доставимо
копију уверења (потврде) о стеченом звању и положеним испитима?
Одговор3.1: Понуђач може уместо фотокопије Дипломе о стеченом високом
образовању да достави фотокопију Уверења о стеченом високом образовању издато од
стране високо образовне установе.
Питање 3.2Техничка документација
Имајући у виду да техничка документација (проспекти, датасхеет) решења које нудимо
има неколико хиљада страна, молимо Вас за потврду да ли је прихватљиво да
документацију снимимо на ЦД или УСБ, а да уз понуду доставимо делове техничке
документације из које се види да наше решење испуњава тражене техничке захтеве?
Одговор3.2: У случају обимности осталих делова техничке документације Понуђач
исту може доставити на CD-у, на начин како је предвиђено прилогом Образац понуде
са структуром цене, односно скенирано на меморандуму понуђача, са печатом и
потписом овлашћеног лица понуђача, уз прецизну назнаку „Прилог Табеле 3 и Табеле
3а“ Обрасца понуде са структуром цене и назнаком тачке на коју се односи, како је
дефинисано на страни 29 од 71 Конкурсне документације.
Питање 4: Услов 5.3 гласи: "понуђач мора да има минимално један реализован уговор
у последњих пет година од дана истека рока за подношење понуда чији је предмет
изградња или доградња DWDM/OTN опреме у Србији на не мање од 10 локација са
активном опремом по уговору. Уговори могу бити закључени и пре релевантног
периода али су у том случају релевантне инсталације и доградње на локацијама са
активном опремом извршене само у последњих пет година од дана истека рока за
подношење понуда"
Указујемо да није оправдао да се захтјева референтно искуство стечено у Србији.
Предлажемо брисање ријечи „ у Србији“ из формулације услова и такође признавање
10 или више локација у случају више уговора у оквиру траженог периода.
Наручилац је дужан да обезбједи што већу конкуренцију у сваком поступку јавне
набавке и не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може да онемогући било
којег понућача да учествује у поступку јавне набавке неоправданим кориштењем
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дискриминаторских услова, као што је у овом случају територијална дискриминација а
све у складу са чланом 10. Став 1.и2. Закона о јавним набавкама.
Одговор 4: Реализација пројекта подразумева, између осталог, пружање подршке у
периоду од две године уз веома строге услове и рокове, на пример за критичне сметње
максимално време одзива је 15 минута, а свега 6 сати време у ком сметња мора бити
отклоњена. Ради се о веома специфичној опреми чије инсталација и одржавање захтева
специфично искуство и сматрамо да Понуђач без искуства на сличном пројекту у
Републици Србије неће бити у могућности да успешно реализује уговор који
подразумева испоруку опреме, инсталацију и одржавање. Наручилац остаје при
оригинално дефинисаном захтеву.
Обзиром да се предмет набавке односи на изградњу или доградњу DWDM/OTN опреме на
17 локација на територији Републике Србије у роковима предвиђеним у конкурсној
документацији, захтев Наручиоца је дефинисан са аспекта доказивања способности
понуђача да ће моћи да реализује предметне услуге на више локација у складу са
условима и роковима који су дефинисани техничком документацијом,Наручилац остаје
при захтеву дефинисаним Конкурсном документацијом који се односи на број локација
по уговору.
Питање 5: Питање се односи на услове за учешће у поступку јавне набавке. Поред
Референци у великим телекомуникационим оператерима широм света, наш партнер за
последњих 5 година поседује значајне референце управо у DWDM/OTN мрежама на
више од 50 локација ван Републике Србије. Да ли се овако значајне референце могу
прихватити као доказ располагања неопходним пословним капацитетом уместо услова
наведеног у конкурсној документацији:
"понуђач мора да има минимално један реализован уговор у последњих пет година од
дана истека рока за подношење понуда чији је предмет изградња или доградња
DWDM/OTN опреме у Србији на не мање од 10 локација са активном опремом по
уговору. Уговори могу бити закључени и пре релевантног периода али су у том случају
релевантне инсталације и доградње на локацијама са активном опремом извршене само
у последњих пет година од дана истека рока за подношење понуда"?
Сматрамо да поменути услов нарушава И ограничава конкуренцију, као И да није у
складу са Законом о јавним набавкама, па предлажемо да се уклони територијално
ограничење И прихвате адекватне референце, невезано за територију.
Исто тако сматрамо да услов од 10 локација на једном уговору непотребно нарушава
конкуренцију, па предлажемо да услов буде 10 локација, без ограничавања на један
уговор.
Одговор 5: Реализација пројекта подразумева, између осталог, пружање подршке у
периоду од две године уз веома строге услове и рокове, на пример за критичне сметње
максимално време одзива је 15 минута, а свега 6 сати време у ком сметња мора бити
отклоњена. Ради се о веома специфичној опреми чије инсталација и одржавање захтева
специфично искуство и сматрамо да Понуђач без искуства на сличном пројекту у
Републици Србије неће бити у могућности да успешно реализује уговор који
подразумева испоруку опреме, инсталацију и одржавање. Наручилац остаје при
оригинално дефинисаном захтеву.
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Обзиром да се предмет набавке односи на изградњу или доградњу DWDM/OTN опреме на

17 локација на територији Републике Србије у роковима предвиђеним у конкурсној
документацији, захтев Наручиоца је дефинисан са аспекта доказивања способности
понуђача да ће моћи да реализује предметне услуге на више локација у складу са
условима и роковима који су дефинисани техничком документацијом,Наручилац остаје
при захтеву дефинисаним Конкурсном документацијом који се односи на број локација
по уговору.
Наручилац продужава рок за доставу понуда до 31.05.2018. године до 10.00 часова.
Отварање понуда одржаће се истога дана по истеку рока за подношење понуда, и то:
- за Партију 1 - одржаће се истога дана по истеку рока за подношење понуда, у
11:00 часова у просторијама Наручиоца, Немањина 22-26, 10 спрат,
канцеларија број 30. Отварање понуда је јавно.
Отварање понуда за Партију 2 - одржаће се истога дана по истеку рока за подношење
понуда, у 12:30 часова у просторијама Наручиоца, Немањина 22-26, 10 спрат,
канцеларија број 30. Отварање понуда је јавно.
Одговори на питања и допуна Конкурсне документације објављују се на Порталу
јавних набавки и интернет страници Наручиоца и чине саставни део Конкурсне
документације.

Комисија наручиоца
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