Апотека „Београд“
Бојанска 16/IV, 11000 Београд
Број: 1302/3-1
Дана: 26.04.2018. године
Предмет: Додатне информације и појашњења бр. 1. конкурсне документације по јавној
набавци ЈН бр. 08/18
Дана 23.04.2018. године достављени су
нам два захтева за појашњење конкурсне
документације у складу са чланом 63. и чланом 20. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број
124/2012, 14/2015 и 68/2015– у даљем тексту ЗЈН), за припремање понуда у вези конкурсне
документације за јавну набавку у отвореном поступку услуге– одржавање L3VPN мреже, ЈН бр. 08/18
Потенцијални понуђачи су у захтеву за додатним информацијама
поставили следећa питањa везано за предметну јавну набавку, и то:

и

појашњењима

ПИТАЊЕ БР. 1:

„Na strani 21. Konkursne dokumentacije stoji:
Успостављање функционалности услуге на свим локацијама не може бити дуже од 1 дана од дана
потписивања Уговора.
Smatramo da je ovako kratak rok potpuno neprimeren obimu posla, odnosno broju lokacija koje su predmet ove
javne nabavke. Obezbeđivanje funkcionalnosti usluge na svim lokacijama, nije ni fizički prosto moguće obezbediti u
roku od jednog dana od potpisivanja ugovora. Predlažemo da naručilac izmeni konkursnu dokumentaciju te da
propiše razuman rok u kome se može obezbediti uspostavljanje funkcionalnosti usluge na svim lokacijama,
uzimajući u obzir broj zahtevanih lokacija.”
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 1:

На основу разматрања питања тј. захтева које је поставио потенцијални понуђач, дајемо
следећи одговор:
Комисија за јавну набавку не прихвата захтев и предлог потенцијалног понуђача за
измену конкурсне документације.
Због специфичности рада Апотеке Београд, издавање лекова пацијентима и
снабдевање 120 апотека, на територији града Београда, као и обавезе издавања
лекова еТерапије на еРецепт прописане од Министарства здравља Србије, рок за
успостављање функционалности услуге не може да буде дужи од рока који је наведен
у конкурсној документацији. Нопомињемо и да је конкурсном документацијом, чланом
12.1. Модела уговора, прописано да је рок за закључење уговора од стране Даваоца
услуге 3 (три) дана од дана достављања уговора тј. пријема обавештења да приступи
закључењу уговора по предметној јавној набавци. Комисија сматра да је рок од 4
(3+1) дана разуман рок, у коме се може припремити и организивати, за успостављање
функционалности услуге, у наведеном року, на свим локацијама.

ПИТАЊЕ БР. 2:

„Da li je dozvoljeno lokacije za koje je tehničkom specifikacijom zahtevano da budu povezane SHDSL tehnologijom,
povezati optičkim kablom, uz iste parametre kvaliteta koji su zahtevani konkursnom dokumentacijom?“
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ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 2:

На основу разматрања питања тј. захтева које је поставио потенцијални понуђач, дајемо
следећи одговор:
За локације на којима је SHDSL технологија наведена у конкурсној документацији
могуће је понудити тражену брзину и преко оптичког приступа правно регулисан
дужином целе трасе до локације Понуђача.

ПИТАЊЕ БР. 3:

„Molimo da objavite spisak brojeva telefona koji se koriste, po lokacijama, kako bi ponuđači unapred mogali da
izvrše provere koje lokacije se mogu povezati ADSL tehnologijom.“
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 3:

На основу разматрања питања тј. захтева које је поставио потенцијални понуђач, дајемо
следећи одговор:
На сајту Апотеке „Београд“ http://www.apotekabeograd.co.rs/sr/apoteke.php?c=1 налазе се
телефони за све локације.

ПИТАЊЕ БР. 4:

„Molimo za detaljnije pojašnjene zahteva iz tehničke specifikacije da saobraćaj sa backup linka mora biti direktno
prosleđivan u L3VPN primarne linkove.“
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 4:

На основу разматрања питања тј. захтева које је поставио потенцијални понуђач, дајемо
следећи одговор:
У случају пада примарног линка једне локације, та локације мора аутоматски да буде
пребачена на „backup“ преко мобилног приступа и треба да буде видљива кроз
примарни оптички линк са централне локације.

ПИТАЊЕ БР. 5:

„Da li za backup link umesto CE rutera sa intergrisanom LTE/HDSPA/UMTS/EDGE/GPRS interfejsnom karticom
ponuđač može da ponudi 3G/4G modem koji bi bio povezan na isti CE ruter kao i primarni link? CE ruter bi bio
konfigurisan tako da u slučaju pada primarnog linka, saobraćaj automatski bude preusmeren na backup link. „
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 5:

На основу разматрања питања тј. захтева које је поставио потенцијални понуђач, дајемо
следећи одговор:
Да, могуће је понудити такво решење уз могућност обавезног аутоматског „backup-a“.

ПИТАЊЕ БР. 6:

„Možemo li dobiti detaljnije objašnjenje vezano za zahtev da ponuđač mora da obezbedi MAC adrese za lokacije?
Da li je u stvari zahtev Naručioca da ponuđač treba da obezbedi dovoljan broj ethernet portova za povezivanje
navedenog broja MAC adresa po lokacijama, tj. da li je potrebno da Ponuđač obezbedi svičeve za lokacije, ili se misli
na to da je po lokacijama potrebno obezbediti dovoljan broj privatnih IP adresa za adresiranje navedenog broja
MAC adresa? IP adresni opsezi koji se koriste u celokupnom sistemu Naručioca bi bili određeni od strane Naručioca
i neophodno je da budu dostavljeni ponuđaču u cilju rutiranja unutar L3VPN servisne mreže i obezbeđivanja IP
povezanosti između lokacija.“
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 6:

На основу разматрања питања тј. захтева које је поставио потенцијални понуђач, дајемо
следећи одговор:
На локацији је потребно обезбедити „ruter“ са минимум 4 „ethernet porta“.
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ПИТАЊЕ БР. 7:

„Tehničkom specifikacijom je zahtevano da se usluga realizuje putem veza koje idu celom trasom podzemnim
putem. Imajući u vidu da način realizacije zahtevane veze nije ni u kakvoj vezi sa kvalitetom zahtevane usluge,
molimo da izvršite izmenu konkursne dokumentacije, u smislu da nije nužno da veza ide isključivo podzemnim
putem celom trasom. Navedeno jer je moguće (u praksi i često) da veza bude uspostavljena delom podzemnim
putem, a delom nadzemnim (najčešće preko EDB stubova ili stubova javne rasvete).“
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 7:

На основу разматрања питања тј. захтева које је поставио потенцијални понуђач, дајемо
следећи одговор:
Комисија за јавну набавку не прихвата захтев и предлог потенцијалног понуђача за
измену конкурсне документације.
Комисија сматра да је технички боља подземна инсталација, јер је боље заштићена,
самим тим безбеднија, сигурнија и могућност прекида је минималан а ово је све битно
наручиоцу због специфичности рада Апотеке Београд (издавање лекова пацијентима и
снабдевање 120 апотека на територији града Београда, као и обавезе издавања
лекова еТерапије на еРецепт прописане од МЗ Србије).

Појашњења ће одмах по доношењу бити објављена на Порталима јавних набавки и интернет
страници наручиоца (26.04.2018. године).

АПОТЕКА „БЕОГРАД“
Комисија за јавну набавку

Бојанска 16/IV, 11 000 Београд, www.apotekabeograd.co.rs, матични број: 07019084, ПIБ: 100000580,
број текућег рачуна:840-668661-08 Управа за трезор
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