ЈКП "Погребне услуге"
11000 Београд, Рузвелтова 50
Телефони: Централа: 011/207 1 300 ; Факс: 011/329 1 517; Дежурни центар (0-24): 207 1 333 и 207 1 377;
E-mail: kontakt@beogradskagroblja.rs..

Број: 5337 - 6/2020
Београд, 11.06.2020. године
ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације –
питања за НМВ 12/2020 – ВЕЗА СА ИНТЕРНЕТОМ И ПОВЕЗИВАЊЕ УДАЉЕНИХ
ЛОКАЦИЈА ВПН.
Примљено је питање потенцијалног понуђача од 08.06.2020. године, достављено мејлом, следећег
садржаја:
Поштовани,
Обраћамо Вам се са захтевом за појашњењем конкурсне документације у поступку јавне набавке
мале вредности, ВЕЗА СА ИНТЕРНЕТОМ И ПОВЕЗИВАЊЕ УДАЉЕНИХ ЛОКАЦИЈА ВПН,
НМВ 12/2020, како следи:
Конкурсном документацијом захтевана заштита од DDoS напада. Наручилац је прописао обавезу
да понуђач у понуди достави доказ о куповини уређаја (уговор или фактуру). Молимо за
појашњење због чега је за наручиоца битан правни основ коришћења система за заштиту од DDoS
напада? Услугу заштите од DDoS напада подједнако ефикасно може пружити и оператор који
такав систем користи на основу уговора о дугорочном закупу или неког другог правног посла.
Имајући у виду праксу наручилаца да у поступцима јавних набавке дозвољавају да понуђачи
располажу системом за заштиту од DDoS напада захтеваног капацитета по основу права својине
или права закупа, љубазно Вас молимо да размотрите измену овог захтева у конкурсној
документацији и дозволите да систем за заштиту од DDoS напада оператор може користити по
основу закупа, за шта би, као доказ о располагању захтеваним капацитетом, доставио
уговор/фактуру о закупу.
ОДГОВОР
Поштовани,
У вези са вашим захтевом за појашњењем због чега је за наручиоца битан правни основ
коришћења система за заштиту од DDoS напада, односно да су понуђачи у обавези да у оквиру
понуде доставе доказ о куповини уређаја (уговор или фактуру), обавештавамо вас да је наручилац
извршио додатну анализу и да прихватамо вашу сугестију тако да понуђачи који располажу
системом заштите по основу закупа, могу доставити као доказ о располагању захтеваним
капацитетом, уговор/фактуру о закупу уз услов да се систем за заштиту налази у сервисној
мрежи понуђача у Републици Србији.
У том случају (уговор/фактура о закупу) потребно је да понуђачи доставе и Изјаву под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу да се систем за заштиту налази у сервисној мрежи
понуђача у Републици Србији.
Посебно наглашавамо да је ЈКП „Погребне услуге“ од виталног значаја за функционисање
комуналне делатности у граду Београду и не сме бити било каквог застоја у обављању основне
делатности предузећа и из тог разлога се не смемо излагати ризику.
С поштовањем,
Комисија за јавне набавке.

