
Страна | 1 

 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
Дирекција за водне путеве 
Београд 
Ул.Француска бр.9 
 
 
 
Предмет: Питања и одговори по јавној набавци мале вредности за услугу интернет 

конекције по партијама, бр. 35 – 04/2016. 
 

 
ПИТАЊА:  
 

1. Да ли су сервиси из обе партије managed или unmanaged? 
 

2. Да ли је дозвољено да сервиси буду испоручени преко једног оптичког привода по 
два VLAN-a? 
 

3. У случају промене јавних IP адреса због промене провајдера очекује се да трошкове 
реконфигурације сноси понуђач. Коју опрему поседује Наручилац, шта је све 
потребно променити на њој и колики је процењен трошак тих промена? 
 

4. Под техничком спецификацијом за партију 1 и 2 наведено је да локација мора бити 
реализована оптичким каблом. Регулаторна агенција за електронске комуникације и 
поштанске услуге “РАТЕЛ” у вези предмета бр. 4-00-2051/2015, на питање да се 
изјасни о могућностима реализације пружања услуге фиксне телефоније, те 
њиховим конкретним разликама у погледу квалитета и поузданости пружене услуге 
а у односу на број корисника, односно њихове карактеристике, одговорио да се 
услуга фиксне телефоније може реализовати: 

 
- жичним путем (бакарном парицом, коаксијалним каблом и оптичким 
каблом)  
- преко бежичних мрежа,  
  
као и да уз стандардне услове коришћења све наведене технологије могу дати 
задовољавајући ниво квалитета услуге. 
  
Понуђач указује да је непоходно да се измени Конкурсна документација у овом 
делу и омогући понуђачима који ову услугу могу понудити другачијим техничким 
решењем од траженог да учествују у набавци. 
  
 Понуђач подсећа да се на овај начин крши Члан 10. Став 1, ЗЈН којим је 
предвиђено да је наручилац дужан да у поступку јавне набавке омогуц́и што је већу 
могућу конкуренцију и да се наведеним поступањем крши и Члан 10. Став 2 Закона 
о јавним набавкама који дефинише начело обезбеђивања конкуренције а који гласи: 
„Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може да онемогуц́и 
било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом 
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преговарачког поступка, нити коришц́ењем дискриминаторских услова, техничких 
спецификација и критеријума“. 

 
 

5. Понуђач констатује да је у конкурсној документацији на страни 6/49 предвиђено  
испуњавање додатног услова – да се бави пружањем услуга интернета минимум 5 
година, а као доказ којим се овај услов испуњава да је потребно доставити копију 
решења Агенције привредних субјеката (АПР-а). Понуђач указује да јасан податак о 
временском периоду у којем је понуђач пружао, а и даље пружа, услугу интернета 
тј. приступ широкопојасној мрежи Наручилац може утврдити увидом у Потврду о 
упису података у евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и услуга која 
је издата од стране РАТЕЛ-а.  
 

6. На колико се децимала заокружују цене и добијени пондери? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОДГОВОРИ: 
 

1. У тендерској документацији није постављен стриктан захтев за managed 
интернет конекцијом. 

 
У тендерској документацији се захтева: Потребно је обезбедити услугу 
гарантованог симетричног (иста брзина download-а и upload-а) интернет 
приступа (без агрегације) без ограничења количине саобраћаја, која 
подразумева услугу сталног приступа интернету симетричним прикључком 
путем оптичког кабла, на локацији Београд, Француска 9, МГСИ-Дирекција 
за водне путеве. 
 
Захтева се гарантовани и стални интернет приступ. На понуђачима је да 
процене да ли ће ову услугу понудити у форми managed или unmanaged, у 
погледу мониторинга квалитета своје услуге. 
 
Дирекција за водне путеве располаже системом за даљински надзор 
расположивости свих услуга које пружа. 
 
 

2. Одговор је  - ДА. 
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3. У случају промене јавних IP адреса за партију 1 – Интернет конекција за 
локалну мрежу Дирекције, потребно је извршити следеће промене: 
 

•  На MikroTik router-у за локалну мрежу лоцираном у Дирекцији 
неопхопдно је извршити реконфуигурацију VPN-ova, рутирања и port 
forwarding, како би сви постојећи сервиси Дирекције били 
функционални (веб сервиси, RSS, Интранет). 

У случају промене јавних IP адреса за партију 2 – Интернет конекција за 
централни сегмент РИС система, потребно је извршити следеће промене: 
•  На CISCO ASA 5510 лоцираном у РИС центру Дирекције, потребно је 

извршити реконфигурацију VPN-ова, рутирање и port forwarding, како 
би слeдећи сервери (виртуалне машине под оперативним системима 
Linux и Windows), међу којима је и 8 јавних IP адреса и конекција са 
базним станицама система аутоматске идентификације пловила и 
IALA dGPS системом, били функционални: 

o NAGIOS 
o AIS Router 
o NtS 
o Zimbra Mail Server 
o ERI 
o Hull 
o PostgreSQL 
o NAS 
o SW Distribution 
o Task server 
o Track and Trace 
o Otrs 
o Time Server. 

 
Што се тиче процене трошкова измене јавних IP адреса, од успостављања РИС 
система нисмо имали ситуацију која укључује промене јавних IP адреса. Процена је 
да би ове активности могле да буду извшене за три дана, уз адекватан број и 
квалитет систем инжењера. 
 

4.  Имајући у виду специфичне захтеве у погледу расположивости РИС услуга 
24/7 који су дефинисани Правилником о речним инфорамционим сервисима 
(Сл. гласник Републике Србије бр. 63/2015), захтеве у погледу обавезности 
употребе РИС услуга дефинисане Уредбом о врстама РИС услгуа и почетку 
њихове обавезне примене (Сл. гласник Републике Србије бр. 63/2013), као и 
захтеве у погледу заштите приватности података РИС корисника дефинсиане 
Законом о пловидби и лукама на унтрашњим водама (Сл. гласник Републике 
Србије бр. 73/10, 121/12, 18/15), Дирекција за водне путеве је специфицирала 
техничке захтеве у погледу услуге гарантованог симетричног (иста брзина 
download-а и upload-а) интернет приступа (без агрегације) без ограничења 
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количине саобраћаја, која подразумева услугу сталног приступа интернету 
симетричним прикључком путем оптичког кабла, на локацији Београд, 
Француска 9, МГСИ-Дирекција за водне путеве, уз захтевану брзину 
дигиталног протока која износи 10/10 Mbit/sec и уз захтевани блок од 8 јавних 
IP адреса. Овакви захтеви су постављени од стране Дирекције за водне путеве 
као Органа за РИС у Републици Србији, имајући у виду специфичност захтева 
у погледу стабилности, доступности, брзини приступа и безбедности РИС 
услуга који су садржани у одредбама легислативе којом је третирана тематика 
речних инфорамционих сервиса у Републици Србији. Дирецкија за водне 
пуеве није у могужности да прихвати пренос података преко централног 
сегмента РИС система путем бежичних мрежа, имајући у виду захтеве у 
погледу стабилности, доступности, брзини приступа и безбедности РИС 
услуга. 

 
Дирекција за водне путеве ни на који начин не врши нарушавање услова 
конкуренције овим стриктно професионалним захтевима. 

 
5. Свакако да се увидиом у АПР може утврдити колико година понуђач обавља 
наведену делатност, само је напомена да је УСЛОВ да ту делатност обавља 5 
година. Уколико понуђач и не достави тражену потврду АПР понуда неће 
бити одбијена, сем у случају да се констатује да краће обавља делатност од 
траженог периода. 

 
6.  Цене и пондери се заокружују на две децимале. 

 
 

 
 

Комисија за јавну набавку 


