РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО
Панчево, Милоша Обреновића 2
Број: ЈНМВ 10/17
Датум: 19.05.2017. године

ПРЕДМЕТ:

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са
припремањем понуде за поступак јавне набавке мале вредности – ВПН и интернет,
број ЈНМВ 10/17

Наручилац је дана 16.05.2017. године, путем електронске поште примио захтев за
додатним појашњењем везан за конкурсну документацију за поступак јавне набавке мале вредности ВПН и интернет, број ЈНМВ 10/17, које гласи:
„У вези са припремом понуде за јавну набавку услуга ВПН и услуге интернета, бр. ЈНМВ 10/17 , за
потребе Дом здравља Панчево ,молимо вас за појашњења и одговоре на питања:

1. Да ли се очекује да Понуђач обезбеди и активну опрему (рутер) за реализацију сервиса
(ВПН и Интернета)?
2. Како сте навели да је рок реализације у року највише од три дана, ми као један од
заинтересованих Понуђача сматрамо да је веома кратак за реализацију ваших захтева а и на
тај начин се фаворизује тренутни пружалац сервиса.
Сугеришемо Наручиоцу да продужи рок инсталације линкова.
3. Како се ваш захтев за L3VPN повезивање локација заснива на IPSec технологији тј.
креирању тунела преко јавне Интернет мреже, а овакав тип реализације захтева коришћење
јавних ИП адреса уз помоћ којих кроз Интернет други Понуђачи раздвајају сегменте
корисникове локалне мреже и WAN мреже, а ми као Понуђач поседујемо развијену IP/MPLS
мрежу и на локацијама можемо да понудимо carrier class L3VPN решење, које је сигурније,
једноставније за реализацију и не подразумева безбедносна ограничења ВПН решења
повезивања преко Интернета. За реализацију су довољне приватне ИП адресе јер L3VPN
сервис кроз IP/MPLS мрежу нема никакве везе са јавном Интернет мрежом и јавним ИП
адресама. За повезивање локација кроз Л3ВПН услугу код нас као Понуђача на овакав начин
није дозвољено коришћење Интернета, нити тунела преко Интернета, већ искључиво
ИП/МПЛС (ВПН) мрежа Понуђача која је одвојена од Интернета, тако да је потребно да
дефинишите брзине за L3VPN везу кроз тендерску документацију на свакој појединачној
локацији. Такође потреба за Интернет сервисом при оваквом описаном техничком решењу
нема потребе на обе локације, већ кроз пружања Интернета може да буде централизовано
кроз L3VPN, односно да се Интернет приступ реализује само на једној локацији по
различитом логичком интерфејсу на ЦЕ рутеру за приступ L3VPN и приступ Интернету. На овај
начин сав Интернет саобраћај са друге локације кроз брзину L3VPN се прослеђује на локацију
на којој је реализована веза на Интернет, али омогућава Понуђачу централизовану контролу
приступа. Сугеришемо да размотрите овакво техничко решење и да прилагодите техничку
спецификацију кроз измену тендерских захтев. Такође нема потребе за давање јавних адреса
на свакој појединачној локацији сем на централној тако да би требало изменити и начин
пондерисања где неће бити укључене јавне адресе које иначе служе за јавно оглашавање
сервиса које Наручилац поседује а што ви као здравствена установа по амбулантама не
поседујете.
Напомињемо да би ДЗ Панчево, овако понуђеним решењем остварила значајну уштеду у
коришћењу буџетских средстава што је и циљ примене Закона о јавним набавкама.

4. Да ли по тренутним захтевима у тендеру за ВПН везу очекујете брзину 20/20 Mbps
независно од брзине Интернета 20/20 Mbps ? Ако је тако молим вас да дефинишете брзину за
ВПН везу на централној локацији, јер је дефинисана само брзина Интернета.

5. Молим вас да обезбедите поред бежичног приступа и могућност фиксног жичног
медијума(бакар, оптика) кроз тендерску документацију за пуштање ВПН и Интернет услуге јер
сврха јавне набавке управо у томе да се не фаворизује приступна технологија. Напоменућемо
да се знатно смањује листа оператера која може да учествује у тендеру што је противно
закону о јавним набавкама. Можемо још да додамо да и са становишта квалитета и
безбедности фиксни жични (оптика, бакар) медијум има несумљиву предност у односу на
бежично решење.
6.
7.

8.

На колико децимала се заокружују пондери?
На колико децимала се заокружују цене?

Шта представља најнижу понуђену цену у формули на стр. 8 конкурсне документације?“

Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следеће одговоре:
1. Да.
2. Наручилац је поставио наведени захтев водећи се пре свега предметом јавне набавке, а
имајући у виду делатност коју обавља - пружање здравствених услуга чији континуитет не сме
бити доведен у питање. Наручилац је става да задати рок није непримерен, а у прилог напред
наведеном иде и искуство наручиоца из претходних година (предметну услугу је могуће
пружити и у краћем року од захтеваног).
3. Наручилац остаје при захтевима из Техничке спецификације конкурсне документације.
4. Комисија наручиоца сматра да је питање потенцијалног понуђача оправдано, те стога
сачињава измену конкурсне документације за јавну набавку ВПН и интернет, бр. ЈНМВ 10/17,
коју ће објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца
www.dzpancevo.org .
5. Наручилац је поставио предметни захтев у складу са својим потребама. Истраживањем
тржишта, недвосмислено је утврђено да постоји више понуђача који могу пружити предметну
услугу захтеваном технологијом.
6. Пондери се заокружују на 2 децимале.
7. Цене се заокружују на 2 децимале.
8. Најнижа понуђена цена представља најнижу цену коју Наручилац добије за дати критеријум од
свих пристиглих понуда.
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