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Предмет: Појашњење бр.2 у вези Конкурсне документације за јавну набавку
услуга – продужење лиценце за Microsoft софтвер, ЈН ОП 15/2015.
Путем е - maila 13.05.2015. године примили смо допис, којим се тражи појашњење
у вези Конкурсне документације за набавку услуга-продужење лиценце за
Microsoft софтвер.
1.

ПИТАЊЕ:

U izmenama konkursne dokumentacije, I izmene, na strani 2, pod tačkom 1, ste naveli da se iz
obrasca VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE), KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA,
RADOVA ILI USLUGA, NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE I OBEZBEĐIVANJE GARANCIJE KVALITETA,
ROK IZVRŠENJA, MESTO IZVRŠENJA ILI ISPORUKE DOBARA, EVENTUALNE DODATNE USLUGE I SL,
v) Pilot projekti, briše „NAPOMENA:Pilot projekti su opciona stavka koja de se ponederisati, a
koju ponuđač mođe,ali i ne mora da ponudi“, iz čega proizilazi da je stavka v)Pilot projekti
obavezna.
U obrascu ponude koji ste priložili uz ovu izmenu,na strani 5, u delu pilot projekti, ostavljeno je da
ponuđač zaokruži da li de realizovati tj. izvršiti implementaciju pilot projekata ili ne, što je u
suprotnosti sa navedenom izmenom.
Molimo Vas da u skladu sa ovim izmenite Obrazac ponude, kao i da prilagodite kriterijum za
dodelu ugvora izbacivši da pilot projekti nose 10 pondera, jer oni više ne predstavljaju opcionu
stavku, nego obaveznu.

2. ПИТАЊЕ:
U izmenama konkursne dokumentacije, II izmene, objavili ste Menično
ovlašćenje gde se navodi „Menica i menično ovlašćenje /pismo se izdaju kao sredstvo
obezbeđenja za ispunjenje obaveza u postupku javne nabavke radova (JN OP
15/2015)“.Budući da je u pitanju javna nabavka usluga molimo Vas da potvrdite da je
u pitanju tehnička greška i izmenite Menično ovlašćenje.
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3. ПИТАЊЕ:
Budući da se struktura cene razlikuje po periodima, i na osnovu specifikacije
licenci i na osnovu jediničnih cena, molimo Vas da izvršite izmene i prilagodite
9.1. Obrazac strukture ponuđene cene na sledeči način:

1.Objaviti obrazac strukture cene sa posebnom tabelom za 2015 godinu-I rata :
Za 2015 godinu-I rata

2) Obrazac strukture cene sa tabelom za 2016.godinu-II rata:
Bez stavke #16
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3) Objaviti obrazac strukture cene sa tabelom za period do 30.09.2017. godine-III rata:
Bez stavke #1

Bez stvake #16

4. ПИТАЊЕ:
U konkursnoj dokumentacji, u modelu ugovora, čl.11, naveli ste: „Ovaj ugovor se
zaključuje na određeno vreme u trajanju od 36 meseci“, dok se na strani 5 , se
navodi da je trajanje treće rate ugovora do 30.09.2017.
Molimo Vas da u skladu sa tim izmenite i član 11 tako da glasi :“Ovaj ugovor se
zaključuje na određeno vreme u trajanju do 30.09.2017“, i čl.7 tako da glasi
:“Garantni rok za licence je do isteka trajanja ugovora“.
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр. 124/2012 i 14/15) достављамо појашњења, на постављена питања:
ОДГОВОР НА 1. ПИТАЊЕ:
Како се Наручилац определио за решење да је критеријум за оцењивање понуда
економски најповољнија понуда, у складу са тим је утврдио и елементе
критеријума, а један од елемената је и пилот пројекти.Сваком елементу
критеријума Наручилац одређује релативан значај (пондер), а у овом случају је
одређено да то буде 10 пондера за понуђене пилот пројекте, а 1 пондер понуђач
добија уколико не понуди пилот пројекте.
Из горе наведених разлога Наручилац неће мењати образац „ОБРАЗАЦ ПОНУДЕНОВИ“
ОДГОВОР НА 2. ПИТАЊЕ:
Потврђујемо да је техничком грешком у обрасцу „менично овлашћење/писмо
остала реч „радови“ уместо „услуге“, те ће бити извршена адекватна измена
поменутог обрасца.
ОДГОВОР НА 3. ПИТАЊЕ:
Биће извршена адекватна измена образаца „ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ“ и обрасца
„СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ“
ОДГОВОР НА 4. ПИТАЊЕ:
Биће извршена адекватна измена обрасца „НОВИ МОДЕЛ УГОВОРА“.
Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се у
писаном облику доставља заинтересованом лицу, и истовремено се информација
објављује на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.
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