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НАРУЧИЛАЦ: ЈКП „БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ“ 

Светозара Марковића 38-40, Београд  

Број јавне набавке: ЈНМВ 04/20 

Интернет страница Наручиоца: www.bgmetro.rs 

Број:303-9/20 од 26.06.2020. 

 

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, Комисија за 

јавну набавку бр. ЈНМВ 04/20  УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ И ИНТЕРНЕТА ПО ПАРТИЈАМА, на захтев 

заинтересованог лица сачињава:  

Додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, 

бр. 3 

ПИТАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА: 

У вези са припремом понуде за јавну набавку услуге фиксне телефоније и интернета по партијама, ЈНМВ број 

04/20, за потребе наручиоца ЈКП „Београдски метро и воз", неопходне су нам додатне информације и 
појашњења: 

  

1. У вези са изменама КД од 23.06.2020. за Партију 2-УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА, да се интернет прикључак на 
локацији предузећа мора реализовати коришћењем бежичног преноса-радио релејни линк или 

оптичког линка, молимо за појашњење на који начин се понуђачи изјашњавају о начину реализације 
услуге. Да ли је довољно да се као доказ достави изјава на меморандуму са јасно одређеним линком? 

ОДГОВОР КОМИСИЈЕ: У обрасцу понуде за партију 2, Наручилац ће додати ставку „начин пружања 
услуге“, коју ће понуђачи попунити зависно од начина пружања услуге  

2. Скрећемо пажњу наручиоцу да понуђачи у случају реализације услуге интернета коришћењем 

оптичког линка немају обавезу ангажовања техничара који је обучен за рад на висини, с обзиром да 
је у питању постављање подземног кабла а не рад на висини. У том смислу, молимо за потврду да 

понуђач који ће услугу реализовати оптичким линком, нема обавезу достављања доказа за кадровски 
капацитет, пре свега ALP сертификата за рад на висини. 

Уколико инсистирате да се у понуди ипак достави сертификат за рад на висини, без обзира на 

понуђени начин реализације услуге, сугеришемо наручиоцу да у складу са чланом 71. ЗЈН предвиди 
да се, осим АЛП, може доставити и други одговарајући сертификат, односно уверење о теоријском и 

практичном оспособљавању за рад на висини. 

ОДГОВОР КОМИСИЈЕ: Наручилац одустаје од постављеног додатног услова за учешће у поступку 

за партију 2 – кадровски капацитет, имајући у виду да је изменом конкурсне документације оставио 
могућност и пружања услуге путем оптичког линка за шта није потребан рад на висини.  

 

Услед наведеног, Наручилац  извршити  измену конкурсне документације и продужити рок за достављање 

понуде, о чему ће објавити обавештење.   

 

ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ:  

 

 

 

http://www.bgmetro.rs/

