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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД 

УПРAВA ЈП ЕПС 

Улица царице Милице бр. 2 

Нови Сад, датум: 26.02.2018. године 

Број: 2.5.13.2 –Е0701-85787/4-18 

 

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/8100/0045/2017 - Проширење ВоИП 

система (пројектовање са набавком и уградњом опреме) 

 

 
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА БР.1 

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
ЈН/8100/0045/2017 

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице 

је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а 

Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних 

набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења: 

Питања везана за јавну набавку ЈН/8100/0045/2017- Проширење ВоИП система 

(пројектовање са набавком и уградњом опреме). 

ПИТАЊЕ 1: 

На странама 13 и 14 конкурсне документације, за диспечерску конзолу траже се 

функционалности: 

 Страна 13: Визуелни приказ реда чекања, бројева који су у реду чекања, „извлачење" 

приоритетних позива из реда чекања, креирање приоритета у Долазном саобрађају. 

 Страна 14: Да поред терминала са графичким Дисплејем, има и РС ради софтверске 

контроле реда чекања и ОСНОВНИХ функција управљања за Директно позивање 

локалних или јавних ТФ претплатничких бројева. 

Да ли можете да нам поближе објасните у ком смислу подразумевате могућност „визуелног 

приказа реда чекања „извлачење" приоритетных позыва из реда чекања" и да ли је 

потребно радити софтверску контролу реда чекања са РС уколико је визуелни преглед 

позива по линијама доступно на самом ТФ терминалу? 

ОДГОВОР 1: 

Диспечерска конзола (ТФ уређај или PC терминал) мора имати могућност селективног 

избора јављања по долазним линијама и то тако да диспечер може да се јави на различите 

линије, према степену приоритета долазног позива. Визуелни приказ подразумева да у 

сваком тренутку диспечер добија „светлосну и/или звучну идентификацију“ о долазном 

позиву и информацију по којој линији је дошао позив и CallerID позиваоца на основу чега 

диспечер одлучује који му је позив приоритетан. Потребно је и да одређене долазне линије 

на диспечерској конзоли буду приказане именом руте по којој позив долази. Уколико су 

наведене функције доступне на ТФ уређају, није потребно да буду реализоване и на PC 

терминалу. 
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ПИТАЊЕ 2: 

На страни 52 конкурсне документације, у табели бр.1 - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ 

ЦЕНЕ И УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ, ставка 22, потребно је дати јединачну и укупну 

цену за РаДови на припреми локације. 

Како би били у могућности да пре давања цене за ову ставку сагледамо потребне радове 

припреме на свакој предметној локацији, да ли је могуће извршити обилазак локација и 

сагледавања стања? 

ОДГОВОР 2: 

Наручилац прихвата предлог понуђача и у складу са тим ће извршити измену конурсне 
документације које ће бити објављена дана 26.02.2018. године на Порталу јавних набавки. 
 
 
 
 
 
 
 
Rок за подношење понуда остаје непромењен (23.03.2018.) до 09.30 часова. (Отварање 

понуда 10:00 часова). 

 

 

 

      Комисија за ЈН бр. ЈН/8100/0045/2017 

       именована Решењем бр. 12.01.419948/4-17 и  
       Изменом Решења бр. 12.01.419948/4-17 
 

Доставити: 

1. Писарнци 
2. 2.5.13.2 .- (Јована Лишић) 
3. Портал УЈН 


