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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД 
ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО 
Управa  ГО Барајево 
Број јавне набавке: VI 03 404-7/2015 
03. 02. 2015. године 
Б а р а ј е в o 
 
ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним информациjaма или појашњењима конкурсне 
документације  бр. VI 03 404-7/2015- ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ-УСЛУГЕ 

ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ,УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ И УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА 
 
Питање бр. 1: У партији 3 која се односи на интернет молим вас да нам прецизно 
доставите адресе следећих локација или ако на поменутим локацијама постоји 
телефонски прикључак: 
 
Одговор бр. 1:  
Ибарска магистрала скретање за Барајево, улица Светосавска ББ – не постоји 
телефонски прикључак  
Ибарска магистрала улаз у Вранић, Космајских  партизана, не постоји телефонски 
прикључак  
Дом културе Вранић улица Трг палих бораца,  постоји телефонски прикључак  
ОШ „Кнез Сима Марковић“ Барајево  улица Светосавска, постоји телефонски 
прикључак  
 
Питање бр.2: У IV поглављу документације која се односи на учешће у поступку ЈН 
по члану 75 и 76, под тачком 1.2. где се траже додатни услови: Технички капацитет 
понуђача којим понуђач доказује да располаже довољним техничким капацитетом је 
сертификат гаранције квалитета нивоа услуга - SLA Service Level Agreement. 
 
SLA не представља сертификат већ је то посебан уговор о нивоу услуга који се склапа 
између наручиоца и понуђача и који садржи више нивоа. 
 
Предлажемо да наручилац затражи предлог SLA уговора који би се потписао након 
одабира понуђача па вас молим да у том смислу извршите измену у документацији 
ЈН. 
 
Одговор бр. 2: Извршићемо измену конкурсне документације на страни бр. 6-
понуђач може доставити предлог SLA уговора који би се потписао након одабира 
понуђача. 
 
Питање бр.3: Молим вас додатно објашњење ставке која се односи на мобилне 
телефонске апарате у партији 2. 
Из документације се види да наручилац захтева 2 типа телефонских апарата. 
молим вас за појашњење о количини мобилних телефонских апарата тј. да ли су 
понуђачи дужни да понуде 73 телефонска апарата имајући у виду да располажете са 
толико картица односно корисника? 
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Такође вас молим да дефинишете количину телефона по траженим врстама. 
 
Одговор бр. 3: Понуђач треба да упише количину коју може да понуди Наручиоцу и 

укупну вредност тих телефона.  Не пондерише се број телефонских апарата већ 

укупан буџет. У напомени на страни бр. 36 стоји да се Наручиоцу се оставља 

могућност да изабере и друге телефоне  исте или више класе од понуђених, тј. истих 

или бољих техничко-функционалних карактеристика и перформанси, у оквиру 

укупне вредности понуђених телефона. 

 

 
 

 
 
С поштовањем, 
Јелена Јанковић 
Службеник за јавне набавке 


