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Београд

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА
Предмет:

Појашњење конкурсне документације
за јавну набавку ЈН 10/16

Захтев за појашњење:
1
U kontekstu javne nabavke broj : ЈН 10/16 Набавка софтвера за рачунаре и сервере od 01-09-2016 u
o odeljku 2.12 Održavanje i tehnička podrška naveli ste da je potrebna podrška od isporučioca softvera,
strana 7.
Možete li dati pojašnjenje koji vid podrške očekujete od isporučioca ?
u istom odeljku na strani 8 naveli ste stavku :
- nove verzije paketa koje su predhodno nabavljeni
Da to znači da ponuđena licenca mora da ima pravo nadogradnje na noviju verziju u slučaju da
proizvođač u periodu od 12 meseci od datuma isporuke objavi novu verziju licence ?
Da li ste kao korisnik kvalifikovani za Microsoft GOV licence ?
2
Молим Вас за појашњење у вези са конкурсном документацијом број 10/16 – јавна набавка мале
вредности – набавка софтвера за рачунаре и сервере:
На страни 6. и 7. Конкурсне документације, тачка 2.12 ОДРЖАВАЊЕ И ТЕХНИЧКА

ПОДРШКА пише:
Понуђач је обавезан да наручиоцу, у року од 12 месеци од званичне квантитативно-квалитативне
испоруке, обезбеди бесплатну техничку подршку која обухвата:
— Подршка од испоручиоца, мејл, телефон или сајт произвођача, радним даном у радно време;
— Информације о најновијим производима;
— Нове верзије пакета који су првобитно набављени.

Молим Вас да потврдите да је потребно понудити лиценце које ће у наведеном периоду
омогућити право на нове верзије софтвера који су предмет јавне набавке
Такође Вас молим да прецизирате на коју партију, из Конкурсне документације, се нове верзије
пакета односе.
Уколико је Ваш одговор потврдан молим Вас да измените (допуните) члан 5. Предлога уговора
за све партије за које је потребно обезбедити нове верзије пакета:.

3
Молим Вас за појашњење у вези са конкурсном документацијом број 10/16 – јавна набавка мале
вредности – набавка софтвера за рачунаре и сервере:
На страни 6. Конкурсне документације, тачка 2.1 2.1 УСЛОВИ ПОНУДЕ пише да је у

понуди потребно доставити образац:
„Прилог П1 из ове документације „ .

Како у Конкурсној документацију није прецизиран образац П1 молим Вас за појашњење који
образац треба доставити као Прилог П1 или да допуните Кoнкурсну документацију.
Појашњење:
1. Под техничком подршком наведеном у делу 2.12 Одржавање и техничка подршка и члану
5. Модела уговора за сваку од партија, за набаведену набавку, наручилац очекује подршку
у виду отклањања потенцијалних недостатака, као и потенцијалних проблема у домену
инсталирања, активације и имплементације лиценци.
2. Oбавештавамо вас да наручилац брише ставку - Нове верзије пакета који су првобитно
набављени, на страни 8 конкурсне документације за јавну набавку софтвера за рачунаре и
сервере, означену као ЈН 10/16 у оквиру дела 2.12 Одржавање о техничка подршка.
3. Такође, наручилац у оквиру 2.1 Услови понуде брише Прилог П1 који је наведен да је
састани део конкурсне документације за јавну набавку софтвера за рачунаре и сервере на
страни 6 конкурсне документације.
4. На званичном сајту Мицрософт-а (за лиценцирање),
http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=
6, дефинисано је који су корисници квалификовани за коришћење “GOV” лиценци.
Напомињемо да је по Закону о државној ревизорској институцији, наша Институција
дефинисана као самосталан и независан државни орган, а да се средства за рад
Институције обезбеђују у буџету Републике Србије у оквиру посебног буџетског раздела.
За обављање послова из своје надлежности Институција је одговорна Народној
скупштини Републике Србије.

