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 БРОЈ:404-192/2015 ДАТУМ: 12.08.2015. год 

 
                  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.1 

УСЛУГЕ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦИ, ОБЛИКОВАНУ ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 6 

 И ТО ЗА ПАРТИЈУ 4 – ПРОДУЖЕЊЕ ЛИЦЕНЦЕ СОФТВЕРА ЗА УПРАВЉАЊЕ И 

НАДГЛЕДАЊЕ АКТИВНЕ МРЕЖНЕ ОПРЕМЕ –  

CISCO WORKS LAN MANAGEMENT SOLUTION (CISCO PRIME INFRASTRUCTURE) 

ЈНОП 31/2015 

 
 Путем мејла Наручилац је дана 11.08.2015.године примио захтев од 

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

документације за јавну набавку услуга - услуге продужења лиценци, обликован у више 

посебних, истоврсних целина (партија) од 1 до 6, и то за Партију 4 – Продужење лиценце 

софтвера за управљање и надгледање активне мрежне опреме – CiscoWorks LAN 

Management у оквиру којег је постављено следеће питање: 

„На страни 7. конкурсне документације , тачка 3. начин спровођења контроле и 

обезбеђивања гаранције квалитета навели сте да након испоруке лиценце софтвера, 

upgrade и update софтвера квантитативну и квалитативну контролу врши наручилац о 

чему се сачињава записник. Из наведеног се не може са сигурношћу утврдити ко ради 

upgrade и update софтвера. Да ли upgrade и update софтвера ради наручилац или 

добављач, односно да ли је предмет уговора само испорука лиценци или је и upgrade и 

update софтвера?“ 

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

набавку сачинила је дана 12.08.2015. године Додатно информације/појашњења бр.1 где 

је дат следећи одговор: 

ОДГОВОР:  Upgrade и update софтвера ради добављач. Предмет уговора је испорука 

лиценци, као и upgrade и update софтвера. 

 

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. 

 

        Жељко Миланков, члан с.р. 

 

    Гордана Гошић, члан с.р. 
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