
 

Датум: 23.04.2020.године  

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са    

припремањем понуде 

              По захтеву заинтересованог лица за додатним   информацијама или   појашњењима   у вези 

са припремањем  понуде у поступку јавне набавке „Фиксна телефонија“ број 1.2.23/2020,  
наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор. 
 

Питање: 

 Na strani 6. konkursne dokumentacije je predviđeno da usluga mora biti isporučena putem žičnog 
medijuma, tj. Putem bakra prema telefonskoj centrali naručioca. Molimo za pojašnjenje da li je 

dozvoljeno uslugu realizovati putem optičkog kabla kao kvalitetnijeg medijuma za prenos 

signala, posebno imajući u vidu da bakarnu infrastrukturu poseduje samo jedan ponuđač u Srbiji? 

Uobičajeni zahtevi naručioca su minimalno dve tehnologije prenosa signala u postupcima javnih 
nabavki, te verujemo da je došlo do nenamernog propusta. 

 Da li naručilac ima nadležnu osobu/službu koja se bavi održavanjem postojećih telefonskih 

centrala Ericcson MD110? 

 Naručilac je zahtevao i uslugu telefax, da li je prihvatljivo odgovara e-fax rešenje? 

Одговор  :  

 
 Услуга мора бити испоручена путем жичног медиума, тј. путем бакра из разлога што су 

наше две централе (које су на две различите локације) – Николе Пашића 15 и Првослава 

Раковића 4А, старије генерације и предвиђене су за структуру бакар. Прелажење на оптику 

би захтевало додатна улагања. Такође до локације у Првослава Раковића 4А није још увек 
дошла оптика.   

 Наручилац има надлежну службу и то је сектор Информатике.  

 Поред телефакса прихватљива је и услуга e-fax.  

 

 

Овај документ је саставни део конкурсне документације , не врши се 

измена конкурсне документације као ни продужење рока за подношење 

понуда. 

Комисија за јавну набавку број  1.2.23/2020 

 

                           Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију  

                   енергије и флуида и пружање услуга 

                  ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ 

                   34000 Крагујевац, Првослава Раковића 4A 

Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; е-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com 

PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка 

mailto:jnabavka@energetika-kragujevac.com

