
 

 

 

 

            

          ДИРЕКЦИЈА ФОНДА 

          СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 
           Др Александра Костића 9, 11000 Београд, Србија                         

         Датум 12.12.2019 године 

 

Одговори на питања везани за конкурсну документацију, ЈНМВ 21/2019 – Интернет                                     

Питање бр.1: У вези са допуном КД објављеном на ПЈН дана 09.12.2019, којом наручилац додаје:  

 „Уговор о коришћењу уређаја под условом да су изнајмљени уређај/уређаји физички смештени код 

Понуђача и да се целокупно решење заштите извршава на локацији Понуђача, на територији Републике 
Србије. Због специфичности података који су предмет заштите, Наручилац, као велики организациони 

систем, не прихвата решења заснованa на Cloud сервисима. Закуп уређаја мора важити све време трајања 
Оквирног споразума одн. уговора потписаних у оквиру Оквирног споразума.“  

 Молимо за појашњење на који начин Понуђачи у понуди доказују да се целокупно решење заштите 
извршава на локацији Понуђача, односно да исто није засновано на Cloud сервисима? Да ли је неопходно 

да се уз уговор о коришћењу уређаја достави потврда закуподавца уређаја на којој ће бити јасно 
назначено да није на Cloud платформи? 

Одговор бр.1: Наручилац ће изменити конкурсну документацију, тако што ће додати напомену да је 
Понуђач у обавези да уз понуду достави изјаву под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да се 

целокупно решење заштите од DoS и DDoS напада извршава на локацији Понуђача, као и да целокупно 
решење заштите од DoS и DDoS напада није засновано на Cloud сервисима тј. Cloud платформи 

 

Питање бр.2: У техничким карактеристикама за Партију 2 и Партију 3, под тачком 1 наручилац захтева 
да приступ мора бити реализован путем линка који је независан од примарног. Даље у конкурсној 

документацији не постоје детаљнија упутства на који начин Понуђачи доказују у понуди да ће приступ за 
секундарни линк бити независан од примарног. С тим у вези, неопходно нам је појашњење да ли су 

Понуђачи у обавези да у понуди за све 3 партије доставе детаљан опис техничког решења које планира да 

имплементира а које ће потврдити захтеван начин реализације приступа за сваки линк? 

Oдговор бр.2: Наручилац ће извршити допуну конкурсне документације, тако што ће додати да је 
Понуђач у обавези да уз понуду достави детаљан опис техничког решења које планира да имплементира, 

а које ће потврдити захтевани начин реализације приступа. 

 
 

Комисија за јавну набавку                                                                                                       

 

 

 


