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Предмет:Додатне информације/ појашњења у вези Конкурсне документације
за јавну набавку услуга продужење лиценци системског софтвера, обликоване у
више посебних истоврсних целина (партија) од 1-10, за Партију 9.– услуге
одржавања Microsoft инфраструктуре - ЈНОП 19/2013.
Дана 18.09.2013. године примили смо допис којим се тражи додатне
информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну набавку услуга
за Партију бр.9.- ЈН ОП 19/2013 у оквиру којег је постављено следеће питање:
Питање бр.1:
У конкурсној документацији на страни 11/52, у оквиру додатних услова за
учешће у поступку јавне набавке наведео је да понуђач морада:“ да поседује
минимум 2 (две) референце које се односе на одржавање Microsoft
инфраструктуре, које је реализовао у претходне 3 године (2010, 2011,2012).“
У оквиру обрасца 12.3.1. Образац потврде, на страни 50/52 конкурсне
документације, поред осталод стоји да је:“...извршилац услуга и претходне
три године (2010., 2011. i 2012 године) референтном наручиоцу/купцу
извршио услуге испоруке лиценци софтвера за заштиту виртуелних сервера од
отказа Veeam Backup & Replication Enterprise у укупној вредности од----„.
Како ова два става нису једнака, молимо Вас да потврдите да се референца
односи на одржавање Microsoft инфраструктуре, што је и предмет јавне
набавке, а да је вероватно навођење „услуга испоруке лиценци софтвера за
заштиту виртуалних сервера од отказа Veeam Backup & Replication Enterprise“
у обрасцу 12.3.1. Образац потврде штампарска грешка.
Одговор на питање бр.1.
Због утврђене штампарске грешке у наведеном Обрасцу потврде (на страни
50/52) врши се измена конкурсне документације за партију 9. -услуге одржавања
Microsoft инфраструктуре, тако што се доставља нов исправљен Образац потврде
кроз Измене конкурсне документације у складу са чланом 63. ств 1. ЗЈН.
Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама,
доставља се заинтересованом лицу и истовремено се објaвљују се на Порталу јавних
набавки и интернет страници наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs. LINK JAVNE
NABAVKE.
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