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 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.2 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА -  

УСЛУГЕ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦИ, ОБЛИКОВАНУ У ВИШЕ ПОСЕБНИХ, 

ИСТОВРСНИХ ЦЕЛИНА (ПАРТИЈА) ОД 1 ДО 2, И ТО ЗА  

 ПАРТИЈУ 1 – ПРОДУЖЕЊЕ ЛИЦЕНЦЕ СОФТВЕРА ЗА ВИРТУАЛИЗАЦИЈУ – 

Vmware vSphere 

ЈНОП 23/2016 
 

Предмет: Додатне информације/појашњења бр.2 Конкурсне документације за јавну 

набавку услуга – услуге продужења лиценци, обликовану у више посебних, 

истоврсних целина (партија) од 1 до 2 и то за Партију 1 - Продужење лиценце 

софтверa за виртуализацију VMware vSphere (ЈНОП 23/2016) 

  

Дана 05.10.2016. године путем e-maila примили смо допис/захтев којим се 

тражe додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну 

набавку услуга – услуге продужења лиценци, обликовану у више посебних, 

истоврсних целина (партија) од 1 до 2 и то за Партију 1 - Продужење лиценце 

софтверa за виртуализацију VMware vSphere у оквиру којег је постављено следеће 

питање, односно захтев: 

Питање бр.1:  

“На страни 7/50 конкурсне документације у оквиру тачке 1.2 наведени су додатни 

услови у погледу пословног капацитета. Ту је поред осталог дефинисано и следеће: 

2) Понуђач мора да има минимум 3 (три) референце које се односе на испоруку 

лиценци софтвера VМware vSphere које је реализовао у претходне 3 године (2013., 

2014. и 2015. год)  

3) Понуђач мора да  има минимум 2 (две) референце које се односе на испоруку 

лиценци софтвера VМware vCenter Site Recovery Manager које је реализовао у 

претходне 3 године (2013., 2014. и 2015. год). 

Обзиром да је испорука лиценци софтвера VМware vCenter Site Recovery Manager 

доста специфична и како у Србији има јако мало компанија које испуњавају овај 

додатни услов, молимо Вас да у складу са начелом обезбеђивања конкуренције овај 

услов смањите, тако да он гласи: 

Понуђач мора да  има минимум 1 (једну) референцу која се односи на испоруку 

лиценци софтвера VМware vCenter Site Recovery Manager коју је реализовао у 

претходне 3 године (2013., 2014. и 2015. год).“ 

 

Одговор на питање бр.1: 

Наручилац остаје при својим захтевима из конкурсне документације и неће вршити 

измену додатног услова у погледу пословног капацитета и то из следећих разлога: 

- Као додатни услов у погледу пословног капацитета тражено је да понуђач за 

период од претходне три године има минимум две референце које се односе 

на испоруку лиценци софтвера VМware vCenter Site Recovery Manager, што 

практично значи да понуђач мора да има мање од једне референце годишње. 

- Као додатни услов у погледу пословног капацитета није постављен захтев који 

би се односио на висину појединачне референце, нити је појединачна 

референца условљена у погледу траженог минималног броја виртуалних 



машина на DR страни виртуалне инфраструктуре за које је потребна VMware 

vCenter SRM 

- С обзиром на то да је предмет јавне набавке продужење лиценцe/подршке за 

корпоративно решење за  виртуализацију информационог система – VMware 

vSphere, за потребе Покрајинске владе и Скупштине Аутономне Покрајине 

Војводине, чиме се омогућава рад свих ресурса који су виртуализовани, а то 

су сви сервери на којима почива ИТ инфраструктура Покрајинске владе и 

Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, као и да се продужење лиценце 

односи на период од једне године и да је у гарантном периоду (који је 

минимум 12 месеци) потребно да понуђач отклони све евентуалне недостатке 

на софтверу, који се уоче у гарантном року, као и после истека гарантног рока 

уколико потичу од скривених мана, неопходно је обезбедити да испоруку 

предметне лиценце реализује понуђач који има минималан континуитет у 

испоруци тражене лиценце, a минималан континуитет се огледа у томе да има 

више од једне референце. 

- Према сазнању Наручиоца на територији Републике Србије постоји већи број 

компанија које имају статус партнера компаније VMware, односно баве се 

продајом предметних лиценци.  

- Надаље, Наручилац указује да уколико понуђач не испуњава неки од 

тражених додатних услова, исти има могућност да се удружи са другим 

понуђачем/има и да у складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама 

поднесу заједничку понуду као група понуђача. Наручилац није захтевао да 

сваки од понуђача самостално испуњава додатне услове, већ чланови групе 

понуђача заједнички испуњавају додатне услове. 

 

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

на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 

www.uprava.vojvodina.gov.rs link ЈАВНЕ НАБАВКЕ. 
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