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Предмет: Одговор на питање упућено од стране заинтересованих лица у вези јавне 
набавке мале вредности - услуге фиксне телефоније, број набавке: 04/3-23-2019 

 
 

У складу са постављеним питањима, дајемо следећe одговоре: 
 

1. NT уређај је власништво Понуђача а сервис BRI ISDN је везан за телефонску централу 
Наручиоца преко које су везани локали унутар једног дела зграде али и као веза ка 
AUX интерфејсима мрежне опреме. На NT завршетку потребно је да се обезбеде два 
аналогна (ab1 i ab2) и дигитални (S0) интерфејс. 

2. Увидом у конкурсне документације на Порталу јавних набавки примећена је тенденција 
да се Наручиоци одлучују за приступ преко укопане и правно регулисане 
инфраструктуре и то за сервис од посебног значаја за рад Наручиоца (какав је 
предметни сервис фиксне телефоније). Сматрамо да би постављање опреме за 
реализацију услуге на неки други начин као што је на пример са радио линковима 
захтевало да се изврши процена утицаја електро – магнетног зрачења што би за 
Наручиоца значило додатни трошак. Постављање опреме на кровове и фасаде 
објеката Наручиоца захтевало би, између осталог, и архитектонско – грађевинску 
анализу предметних објеката, што би за Наручиоца такође представљало додатни 
трошак. Понуђач такође жели да смањи утицај електромагнетног зрачења у својој 
околини.  
Према званичној евиденцији RATEL – а која је јавно доступна на сајту 
http://registar.ratel.rs/sr/reg201 утврђено је да већи број оператера може понудити 
реализацију услуе  на захтевани начин.  
Уколико довољан број понуђача може да испуни постављени захтев, што у овом 
конкретном случају и може, конкуренција је тиме омогућена и наручилац има могућност 
да изабере понуду која је економски најповољнија. Закон о јавним набавкама чланом 
80. предвиђа и могућност достављања заједничке понуде као и понуде са 
подизвођачима, члан 81., чиме се омогућава већем броју оператера да учествује у 
поступку предметне јавне набавке. 

3. Као доказ за испуњеност предметног услова понуђач може доставити потврду 
Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге о упису у 
Евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и услуга. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Комисија 


