
                                        
 

 
 

 
„ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И 
СТАНОВАЊЕ“ СУБОТИЦА 
Трг Републике 16, Суботица 
Број:  II-404-2-7/2020-4 
Дана: 23.03.2020. године 
С у б о т и ц а 
   

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављена питања у вези јавне набавке бр. : II-404-2-
7/2020 

 
Сходно члану 63. став 2. заинтересовано лице може у писаном облику тражити од 

наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 
дана пре истека рока за подношење понуда. 

Како је рок за подношење понуда 23.03.2020. године до 9,00 часова, а питање 
постављено 20.03.2020. године, маилом у 11.51 часова питање је неблаговремено, Наручилац 
није у обавези да одговори на исто. 
 

 
Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама достављамо Вам одговор на питање 

заинтересованог понуђача у поступку јавне набавке мале вредности услуга „Набавка 
рачунарске опреме за повећање безбености пословних података преузећа” број јавне набавке 
II-404-2-7/2020 
 
  
 
 Питања: 

1. Желели би да нам објасните како је неопходна ставка да понуђени уређај има   “Front display: 
Status LEDs “  релевантна за функционисање заштите целог система? 

2. Зашто је као захтев наведено  

               "VPN throughput: 1,18 Gbps" ili 

               "IPS throughput: 2,48 Gbps" ili  

               "Antivirus throughput (proxy): 1,58 Gbps" 

Због чега се користе цифре које су преписане из data sheet za SOPHOS XG seriju ) i то 
највероватније за модел XG 135W)  ? 

3. Скрећемо пажњу да је захтев  

"Podrška za uplink failover koristeći UMTS/3G USB stika." 

ирелевантан са захтевом заштите мреже и да представља додатни ниво дискриминаторске 
политике која фаворизује једног произвођача опреме. 

Молимо вас да дате свој коментар  



         

    

4. Желимо да укажемо да су наведене техничке спецификације дискриминаторне и да 
фаворизују компанију SOPHOS и њена решења, и самим тим не дозвољавају другим 
произвођачима да понуде њихова решења која адресирају исту проблематику. 

Молимо Вас да нам доставите свој коментар. 

 Одговори: 
 
 
1.  Front display: Status LEDs – Служи за приказ хардверског стања уредјаја (zauzeće CPU-a, 
memorije kao i diskova), приказ конфигурације interface-a (IP adrese interface-a u зависности како 
је сегментирана мрежа LAN,WAN,DMZ i sl), приказ Firmware-a уређаја, могућност 
рестартовања или гашења уређаја. Омогућује тренутни увид у статус мреже без логовања на 
уређај. 
 
2.  Технички захтеви - Наведени технички подаци су минимално потребни за наше предузеће, 
а исти су дефинисани искуствено на основу параметара нашег информационог система пре 
припреме тендерске документације. 
 
3.  Подршка за uplink failover koristeći UMTS/3G USB stika – Наведена подршка се може 
искористити у ситуацијама да Firewall (Gateway) остане без internet link-a или више њих због 
техничких проблема провајдера, где се USB stick (различитих провајдера) може искористити 
да уређај поново добије Интернет линк да би се пословање могло наставити, што значи да 
наведена подршка може значити као додатан бацк уп линк у случају нужде. 
 
4.  Због проблема које смо имали у информационом систему, ми захтевамо поштовање 
дефинисаних минималних техничких параметара. Сваки вендор може понудити решење ако су 
испуњени дати захтеви.  
 

  

 
 
 

 
            Комисија 
 

       __________________ 
 


