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Информационо-комуникациона установа 
„Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС“ 

Булевар краља Александра 90, Београд  

тел. 011/7158-942, факс. 011/3370-288 

 

Број: 404-670/2018/02 
Датум: 14.08.2018.године 

Комисија за јавну набавку добара у отвореном поступку- Информационо-комуникациона 

опрема за АМРЕС мрежу и услуге - ЈН бр. 01/18, образована решењем број 404-601/2018/03 

од 13.06.2018. године о образовању комисије за јавну набавку ЈН бр. 01/18, у року 

предвиђеном чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 

14/15, 68/15, у даљем тексту: Закон), припремила је дана 14.08.2018. године 

 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  

у отвореном поступку јавне набавке добара 

Информационо-комуникациона опрема за АМРЕС мрежу и услуге - ЈН бр. 01/18 

Дана 14.08.2018. године, заинтересовано лице се обратило Наручиоцу електронским путем 
са захтевом за појашњењем конкурсне документације у предметном поступку јавне набавке, 
следеће садржине: 

„Poštovani, 

U konkursnoj dokumentaciji za Javnu nabavku dobara – Informaciono-komunikaciona oprema za 

AMRES mrežu i usluge – JN br. 01/18, u partiji 1 i tehnickoj specifikaciji koja se trazi, redni broj 15, 16 i 

17, u zahtevu se trazi Multi mode opticki kabl, u opisu zahteva je Singl mode kao na slici dole.  

Molimo za potvrdu da je u pitanju greska u kucanju dokumentacije i da se trazi Multi mode tip kabla 

kao iz zahteva.  

 

“ 
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Информационо-комуникациона установа 
„Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС“ 

Булевар краља Александра 90, Београд  

тел. 011/7158-942, факс. 011/3370-288 

 

Имајући наведени  захтев у виду, Комисија за јавну набавку добара, сходно члану 63. 
Закона, даје следеће 

ОДГОВОРE 

1. Комисија за јавну набавку указује да је у техничкој спецификацији за партију 1 - Резервни 

делови и надоградња за постојећу информационо-комуникациону опрему за АМРЕС мрежу и 

услуге предметне јавне набавке на страни 13 и 106 од укупно 159 Конкурсне документације 

за следећа добра под редним бројем: 

-  15 - Multi-mode optički patch kabl LC-LC 2m, у ставци Тип кабла, уместо ознаке која треба да 

гласи: „Multi-mode optički patch kabl 50/125 um“, направљена техничка грешка у куцању 

приликом сачињавања Конкурсне документације те је наведено „Single mode optički patch 

kabl 50/125 um“. 

- 16 - Multi-mode optički patch kabl LC-LC 5m, у ставци Тип кабла, уместо ознаке која треба да 

гласи: „Multi-mode optički patch kabl 50/125 um“, направљена техничка грешка у куцању 

приликом сачињавања Конкурсне документације те је наведено „Single mode optički patch 

kabl 50/125 um“., и  

- 17 - Multi-mode optički patch kabl LC-LC 15m, у ставци Тип кабла, уместо ознаке која треба 

да гласи: „Multi-mode optički patch kabl 50/125 um“, направљена техничка грешка у куцању 

приликом сачињавања Конкурсне документације те је наведено „Single mode optički patch 

kabl 50/125 um“., 

Комисија за јавну набавку ће исправити ову техничку грешку и изменити конкурсну 

документацију на страни 12 и 106 од укупно 159 за ове позиције и објавити измене 

Конкурсне документације на Поратлу јавних набавки и интернет страници АМРЕС. 

Имајући у виду рок у коме се врши измена конкурсне документације, Комисија за јавну 

набавку је сачинила и обавештење о продужетку рока које ће објавити на Поратлу јавних 

набавки и интернет страници АМРЕС, као и на Поратлу службених гласила РС. 

Ова појашњења Конкурсне документације за предметну јавну набавку чине саставни део 

Конкурсне документације, и понуђачи су у обавези да своје понуде припремају и у складу са 

овим појашњењима. 

 

  


