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Број: 5.2.-  35205                                                                         

Дана: 21.12.2015.године                         

                                                                                                

                                                               

Предмет: Одговори на питања потенцијалног понуђача упућена путем електронске поште 

(maila) и запримљена од стране наручиоца  дана 16.12.2015 , ч за јавну набавку велике 

вредности у отвореном поступку – Интернет , ЈН бр. 30/15–С. 

 

 

Питање гласи: 

 

На страни 17/41 конкурсне документације у оквиру додатних услова које понуђач мора 

испуњавати за учешће у предметном поступку јавне набавке предвиђено је следеће: 

1- да располаже довоЉним пословним капацитетом:  

  - да има уведене стандарде квалитета ИСО 9001, ИСО 14001, ОХСАС 18001, 

ИСО 20000-1, ИСО 27001 

Као доказе испуњености ових услова потребно је доставити:  

- фотокопија важећих сертификата за стандарде ИСО 9001, ИСО 14001, ОХСАС 

18001, ИСО 20000-1, ИСО 27001 

  

1. Да ли су ови услови реално предимензионисани, односно шта су разлози да понуђачи 

морају имати баш све захтеване сертификате? Према члану 76. ЗЈН Наручилац одређује 

услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у 

логичкој вези са предметом јавне набавке. Једини сертификати који су у логичкој вези са 

предметом набавке су 9001, 27001 и 20000-1. 

ИСО 14001 гарантује да су током пружања услуга, негативни утицаји на животну средину 

идентификовани, надгледани и усклађени са законским регулативама. 

ИСО 18001 дефинише захтеве за систем менаџмента здравЉем и безбедношћу на раду. 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, Наручилац је дужан да од 

понуђача захтева да при саставЉању својих понуда изричито наведу да су поштовали 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошЉавању и условима 

рада, заштити животне средине, што понуђачи доказују доставЉањем изјаве под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу на Обрасцу број 2. С тим у вези, сугеришемо 

измену КД, односно брисање стандарда ИСО 14001 и 18001 као доказа о испуњености 

додатног услова за пословни капацитет. 
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Одговор: 

По Члану 13. ЗЈН Наручилац је дужан да набавља добра, услуге и радове који не загађују, 

односно који минимално утичу на животну средину, односно који обезбеђују адекватно 

смањење потрошње енергије – енергетску ефикасност и да када је то оправдано као 

елемент критеријума економски најповоЉније понуде одреди еколошке предности 

предмета јавне набавке, енергетску ефикасност, односно укупне трошкове животног 

циклуса предмета јавне набавке. 

Због потребе да се обезбеде комуникациони линкови различитим путања и/или 

технологијама, неопходно је да особље понуђача буде сертификовано и овлашћено за 

радове на висини и у специфичним условима рада, због делатности наручиоца.  

Узимајући у обзир врсту делатности наручиоца и значај објеката наручиоца за производњу 

и снабдевање града Новог Сада водом као и законску регулативу у овој области а којих се 

наручиоц мора придржавати у смислу задовољења предуслова у вези јавног здравља, 

сматрамо да су захтеви оправдани. Стога се остаје при захтеву за поседовањем наведених 

сертификата.  

Уколико понуђач тражене додатне услове  не може да испуни самостално,исте може 

испунити учешћем у заједничкој понуди.  

  

 2. Да ли сте вршили испитивање тржишта, колики је по Вама број потенцијалних понуђача 

који би могли задовољити овај услов? Уколико сте вршили испитивања, молимо да 

наведете који понуђачи испуњавају овај услов. 

Поштовани, по нашим истраживањима наведене додатне услове из Вашег питања број 1 

остварују више од два понуђача. На сајту сертификационих кућа можете проверити које 

фирме су увеле наведене стандарде.  

3. Да ли се прописивањем свих ових услова обезбеђује довољна конкуренција по питању 

јавне набавке? Према члану 10. ЗЈН: Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке 

омогући што је могуће већу конкуренцију. Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а 

посебно не може онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке 

неоправданом употребом преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских 

услова, техничких спецификација и критеријума. Молимо вас да ово узмете у обзир и 

измените кд. 

У складу са одговорима на претходна два питања евидентно је да додатне услове може да 

испуни већи број фирми. Уколико понуђач тражене додатне услове  не може да испуни 

самостално, исте може испунити учешћем у заједничкој понуди.  

3. - да располаже довољним кадровским капацитетом и то: 

Запосленена лица, или радно ангажована лица, треба да имају следеће квалификације: 

- Минимално 4 сертификована запослена који поседују сертификат из мрежних 

технологија   CCNA  
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- Минимално 4 сертификована запослена који поседују сертификат из мрежних технологија  

MTCNA   

- Минимално 4 сертификована запослена који поседују сертификат из мрежних технологија  

MTCRE  

- Минимално 2 сертификована запослена који поседују сертификат из мрежних технологија  

CCNP  

  

4. Да ли је за наручиоца прихватЉиво да се уместо лиценци MTCNA i MTCRE доставе 

лиценце само за Цисцо рутере (CCNA i CCNP), с обзиром да су исти према функцији и 

квалитету у предности у односу на МикроТик рутере а по градиву које је потребно за 

полагање, само CCNP покрива и MTCNA i MTCRE ? 

Понуђач за мрежну опрему коју уграђује по локацијама наручиоца мора да поседује 

сертификоване запослене. 

Пошто у мрежи наручиоца постоји Микротик мрежна опрема која се користи за 

повезивање и комуникацију између локација, неопходно је да и запослени понуђача поседују 

неоходна знања из Микротик опреме. 

  

5. Под тачком 3.16 – Начин и услови плаћања, наведено је да се фактура испоставља на 

крају месеца за текући месец. Молимо Вас за исправку, с обзиром да се услуга фактурише 

на месечном нивоу и не може се доставити на крају месеца за текући месец, већ за 

претходни месец. 

Наручилац ће исправити конкурсну документацију у складу са примедбом потенцијалног 

понуђача. 

6. У првом пасусу Обрасца 5. – Изјава понуђача о финансијској гаранцији, наведено је 

„велике вредности услуга одржавања тертних возила“. Потребно је кориговати текст овог 

обрасца, односно ускладити образац са предметом набавке, тако да уместо услуге 

одржавања теретних возила буде назначено - услуге Интернета. 

Наручилац ће исправити конкурсну документацију у складу са примедбом потенцијалног 

понуђача. 

  

  

7. Обавеза понуђача је да уз понуду достави и „Идејни пројекат система преноса података и 

приступа интернету“, потписан и оверен од стране овлашћеног пројектанта 

телекомуникационих мрежа. Да ли је за наручиоца прихватљиво да идејни пројекат 

припреми овлашћени пројектант али да исти потпише потписник понуде у складу са 

интерним процедурама понуђача? 

Наручилац остаје при условима наведеним у конкурсној документацији. 
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8. Табелом 1 утврђен је тип конекције као и минималне вредности захтеваног протока за 

успоставЉање телекомуникационих услуга преноса података и приступа интернету, али 

нису дефинисане А-Б стране. Молимо да нам исте доставите. 

Тражени податак је наведени у табели 2, 40. страна кд. 

А страна је наведена под колоном ЛОКАЦИЈА, редни број 1, а Б стране су наведене под 

колоном ЛОКАЦИЈА, редни број 2 до 10. 

  

9.  Каква је конфигурација мреже, да ли има централне локације или је другачија топологија 

повезивања мреже? 

Топологија звезде, централна локација је Масарикова 17, Нови Сад. 

  

10.  Да ли је потребан транспарентан пренос ВЛАН-ова?  

Да. 

11. На страници 40 од 41, неведено је да су Понуђачи у обавези да обезбеде Редудантност 

линкова. Да ли различит приступ на различите ПЕ рутере? 

Неопходно је да понуђач обезбеди редундантност линкова, довољен је један ПЕ рутер на 

локацији наручиоца. 

 

12. Да ли је Л2 ВПН услуга УНМАНАГЕД или МАНАГЕД, односно да ли је реализација са 

Вашим рутером или рутером понуђача? 

На 40. страни кд стоји да је понуђач у обавези да обезбеди редундантност линкова, тј. 

аутоматско компензовање прекида рада једног од линкова,  

и за то је неопходно да понуђач обезбеди ПЕ рутер који ће обезбедити аутоматско 

пребацивање између линкова. 

  

13. Уколико је услуга UNMANAGED, да ли се од понуђача очекује да конфигурише рутер 

наручиоца? 

Да, уколико буде потребно. 

  

14. Позиција 10 у оквиру табеле у Обрасцу број 4, обухвата 19 униформних удаЉених 

објеката на три локације. Молимо да нам доставите тачне адресе свих 19 објеката како би 

понуђачи били у могућности да провере техничке могућности за реализацију услуге. 
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У питању су бунари на потезу Петроварадинска ада, Ратно острво и бунари дуж обале на 

Сунчаном кеју, који не носе адресу. Управо због тога је наручилац и тражио обавезан 

обилазак локација, како би се понуђачи упознали са ситуацијом на терену и на основу тога 

дали своју понуду. 

  

15. Под тачком 3.23 на страни 11, прописана је обавеза обиласка терена као обавезан – 

елиминациони услов. КД је прописано да запослено лице понуђача које ће извршити 

обилазак мора имати важећу санитарну књижицу. С обзиром да је основна делатност 

понуђача пружање телекомуникационих услуга, такав документ није неопходан за 

обавЉање наше делатности, односно пружање услуга преноса података и приступа 

интернету,  и самим тим није у логичкој вези са предметом набавке, према члану 76. ЗЈН. 

Уколико приликом обиласка терена није потребно улазити у објекте бунара, односно делове 

за које се иста тражи, молимо вас да овај услов елиминишете и измените КД и Образац број 

10, тако да је за обилазак терена довоЉна Потврда о запослењу издата на меморандуму 

понуђача, потписана и оверена. ДетаЉно упознавање са стањем предметних објеката не 

мора да обавезује понуђаче да улазе у објекте бунара у којима није дозвоЉен приступ без 

важеће санитарне књижице, што не значи да понуђачи неће испоштовати обавезе 

предвиђене конкурсном документацијом, како би на основу извршеног увида могли да 

припреме понуду. Пракса у јавним набавкама за исте услуге показује да су понуђачи били у 

обавези да испоштују све захтеве наручиоца и без предвиђенг обиласка терена, тако да смо 

мишЉења да захтевање санитарне књижице за понуђаче за ове потребе не треба да буде 

обавезан услов, односно не треба вршити обилазак објеката у којима приступ није 

дозвоЉен. 

На страни 11 кд под тачком 3.23, последњи пасус експлицитно је наведен разлог за 

поседовање санитарне књижице.  

Приликом обиласка локација неопходно је да се приступи и бунарима на извориштима воде, 

како би понуђач могао да уради квалитетно идејно решење за умрежавање локација 

наручиоца. 

 

 С поштовањем, 

 

                                                                      ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                          Комисија за јавне набавке 

       ________________________________  


