
Страна 1 од 3 

 

На основу члана  55. став 1. тачка 2), члана 57. став 2,  члана 60. став 1. тачка 2)  

Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 

и 68/15) 

МИНИСТАРСТВО  

 ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА  

                                                11000 Београд, Немањина 22-26 

 

                                                               о г л а ш а в а 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

у  отвореном поступку јавне набавке 

  „ Набавка информационо комуникационе инфраструктуре за установе 

образовања (по партијама)“ 

         Партија 1- Унапређење транспортне мреже на кичми АМРЕС 

Партија 2-Изградња бежичних локалних рачунарских мрежа у школама 

                                  

Број јавне набавке ЈН О-13/2018 

 

1. Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26, 

Београд, www.mtt.gov.rs, орган државне управе, позива сва заинтересована лица да 

поднесу своје понуде под условима из конкурсне документације.за предметну јавну 

набавку. 

Предмет јавне набавке je  –  Набавка информационо комуникационе инфраструктуре 

за установе образовања (по партијама).  

 Предметна набавка обликована је по партијама. 

 Партија 1- Унапређење транспортне мреже на кичми АМРЕС 

 Партија 2-Изградња бежичних локалних рачунарских мрежа у школама 

 Назив и ознака из општег речника набавке за Партију 1:  

            30230000 - рачунарска опрема 

32522000 - телекомуникациона опрема 

32524000 - телекомуникациони системи 

32570000 – комуникациона опрема 

 Назив и ознака из општег речника набавке за Партију 2:  
         32524000 - Телекомуникациони системи 

         32400000 – Мреже 

         45315600 - Радови на нисконапонским инсталацијама 

 Предмет  јавне набавке је услуга и  ближе је одређен у конкурсној документацији. 

 

2. Критеријум за избор и доделу уговора за Партију 1:   

 

Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда. 

 Пондерисање: 

Најнижа цена – максимално 70 пондера (Пц) 

Методологија за доделу пондера:  

Број пондера -  Пц израчунава се према формули: 

 

               Најнижа понуђена цена неког од понуђача x максималан број пондера (70) 

         Пц =    -----------------------------------------------------------------------------------------  

                            Понуђена цена из понуде понуђача који се оцењује и рангира 

 

Уколико понуда задовољава опцине услове из поглавља 4 техничке спецификације: 

http://www.mtt.gov.rs/
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(4.1) Понуђена опрема на локацијама Београд ИФ, Крагујевац, Ниш, Софија треба да 

има могућност флексибилне проспајања клијентских FE/GE/STM-1/STM-4/STM-

16/STM-64/10GE LAN/10GE WAN и FC100/200/400/800/1200/ESCON/40GE сервиса у 

једну таласну дужину капацитета 100G директно, без каскадног повезивања 

транспондера.  – 5 пондера  

(4.2) Понуђени уређаји на свим локацијама садрже универзалну клијентску сервисну 

картицу (any service card) која истовремено подржава протоке од 10Gbit/s за приступ 

STM64, 10GE WAN, 10GE LAN, FC800/1200, OTU2, сигнала. Понуђач је у обавези да 

понуди одговарајућу универзалну клијентску сервисну картицу у својој понуди. – 5 

пондера 

(4.3) Понуђени уређаји на свим локацијама садрже OSA (Optical Spectral Analyzer) 

јединицу (картицу) за надгледање таласних дужина..  – 10 пондера   

(4.4) Понуђени систем за надзор и управљање подржава будућу надоградњу за 

управљање Microwave, GPON и xDSL система.  – 10 пондера 

Напомена: Уговор ће бити додељен понуђачу који освоји највећи број пондера 

сабирањем пондера освојених на основу елемента критеријума најнижа понуђена цена 

(Пц) и броја пондера освојених у зависности од тога да ли понуђено решење испуњава 

опционе захтеве из горе наведених тачка (4.1), (4.2), (4.3) и (4.4). Формула    Пц+(4.1) + 

(4.2) + (4.3) + (4.4) 

Уколико два или више понуђача освоје исти број пондера на начин дефинисан у 

конкурсној документацији Наручилац ће спровести жребање, у складу са чланом 84. 

став 4. ЗЈН, извлачењем имена изабраног понуђача из кутије.  

 

3. Критеријум за избор и доделу уговора за Партију 2:   
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа 

понуђена цена“. 

  Уколико два или више понуђача освоје исту укупну понуђену цену Наручилац 

ће спровести жребање, у складу са чланом 84. став 4. ЗЈН, извлачењем имена изабраног 

понуђача из кутије.  

 

4. Начин преузимања конкурсне документације: 
За Партију 1 и за Партију 2 израђене су посебне Конкурсне документације које су 

доступне на интернет адреси Министарства трговине, туризма и телекомуникација: 

www.mtt.@gov.rs и Порталу јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/ 

 

5. Начин подношења понуда и рокови: 

     Рок за подношење понуда за Партију 1- Унапређење транспортне мреже на 

кичми АМРЕС је 29.05.2018. године до 10:00 часова на писарници Наручиоца. 

 

     Рок за подношење понуда за Партију 2- Изградња бежичних локалних 

рачунарских мрежа у школама је 29.05.2018. године до 10:00 часова на 

писарници Наручиоца. 

Послове писарнице за Наручиоца обавља писарница Управе за заједничке послове 

републичких органа, ул. Немањина 22-26, Београд. Детаљно упутство о начину 

подношење понуда је дато у конкурсној документацији за предметну јавну набавку. 

6.Време и место отварања понуда: 

Отварање понуда за Партију 1 - одржаће се истога дана по истеку рока за 

подношење понуда, у 11:00 часова у просторијама Наручиоца, Немањина 22-26, 10 

спрат, канцеларија број 30. Отварање понуда је јавно. 
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Отварање понуда за Партију 2 - одржаће се истога дана по истеку рока за 

подношење понуда, у 12:30 часова у просторијама Наручиоца, Немањина 22-26, 10 

спрат, канцеларија број 30. Отварање понуда је јавно. 

 

7.  Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда: 

 Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуда у име 

понуђача морају Комисији Наручиоца доставити одговарајуће овлашћење, за обе 

партије уколико се подносе понуде за обе партије, потписано од стране одговорног 

лица понуђача и са печатом понуђача. У противном наступају као јавност и не могу 

предузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора 

и др.) 

 

8. Рок за доношење одлуке: 

    Рок за доношење одлуке о додели уговора или обустави поступка је 25 дана од 

дана отварања понуда, осим у нарочитим случајевима, као што је обимност или 

сложеност понуда, када рок може бити 40 дана од дана отварања понуда, у складу са 

чланом 108. став 2. ЗЈН. 

9.  Контакт:  

Министарство трговине, туризма и телекомуникација - Одсек за јавне набавке, 

Немањина 22-26, Београд, 10. спрат, канцеларија број 30 и 31, контакт телефон: 

011/3614-077. 

 


