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                  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.2 

 Конкурсне документације за јавну набавку услуга -  

услуге одржавања апликативног програма, обликовану по партијама од 1 до 7 и 

то за ПАРТИЈУ 7 – услуга миграције web servera на нову платформу 

 

ЈНОП 14/2015 

 

 Путем мејла Наручилац је дана 13.05.2015. године примио захтев од 

заинтересованог лица којим се траже додатне информације/појашњења у вези Конкурсне 

документације за јавну набавку услуга - услуге одржавања апликативног програма, 

обликовану по партијама од 1 до 7 и то за ПАРТИЈУ 7 – услуга миграције web servera на 

нову платформу у оквиру којег је постављено следеће питање: 

„1). Молимо Вас да потврдите да ће се  понуда сматрати исправном уколико компанија 

докаже да има два сертификована MCSE инжењера за Server infrastructure или Private 

cloud, с обзиром на то да сертификација за Private cloud подразумева такође напредна 

знања из администрације и конфигурације за Windows Server 2012, као и потребна знања 

за реализацију послова у области web servera.“ 

 

На основу члана 54. став 13. тачка 1) Закона о јавним набавкама Комисија за јавну 

набавку сачинила је дана 14.05.2015. године Додатнe информације/појашњења бр.2: 

 

ОДГОВОР: 

1) У вези са овим додатним појашњењем дана 14.05.2015. године сачињене су Измене и 

допуне бр.1 конкурсне документације за јавну набавку услуга - услуге одржавања 

апликативног програма, обликовану по партијама од 1 до 7 и то за ПАРТИЈУ 7 – услуга 

миграције web servera на нову платформу. 

 

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се 

доставља заинтересованом лицу и истовремено се објављује на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца - www.uprava.vojvodina.gov.rs 

 

 

            КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

                                      Наташа Нађ, члан с.р. 

 

     Гордана Гошић, члан с.р. 

 

       Жељко Миланков, члан с.р. 
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