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Предмет: одговор на додатне информације или појашњења бр. 2 у вези са 

припремањем понуде за јавну набавку услуга – продужење лиценце за Microsoft 

софтвер, ЈН ОП 8/2017. 

Дана 12.04.2017. године примили смо e-mail којим заинтересовано лице тражи 

додатну информацију у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуга – 

продужење лиценце за Microsoft софтвер, у оквиру којег је тражио појашњење: 

 

Увидом у конкурсну документацију, првенствено у оквиру сегмента II, тачка II и 

тачка V, који се односе на техничку спецификацију и дефинисање пилот пројекта, 

уочили смо да је потребан висок ниво знања из одређених области. 

 

1. У оквиру додатних услова је тражено да Понуђач поседује Application 

Development компетенцију. Да ли ћете прихватити да се у оквиру додатних 

услова ова компетенција замени са Application Integration Microsoft 

компетенцијом, јер ова компетенција подразумева шира и боља знања и 

стручност из области интеграције разнородних постојећих решења у оквиру 

различитих Microsoft платформи и производа, чиме се поједностављујуе сам 

процес имплементације и интеграције постојећих решења Наручиоца, као 

значајан предуслов дефинисан за сегмент будућих пилолт пројеката. 

 

2. У оквиру додатних услова је тражено да Понуђач поседује Collaboration and 

Content компетенцју. Да ли ћете прихватити да се у оквиру додатних услова ова 

компетенција замени са Identity and Access Microsoft компетенцијом, јер верујемо 

да област коју ова компетеницја покрива подразумева шири спактар знања и 

стручности, која би била неопходна у оквиру ваших будућих Пилот пројеката а 

за имплементацију информатичких решења везаних за подршку пословним 

процесима Наручиоца. Такође, Identity and Access компетенција покрива већи 

број разнородних лиценци из техничке спецификације, а односи се првенствено 

на безбедност и заштиту података Наручиоца, припада CORE INFRASTRUCTURE 

сегменту и добар је фундамент за даљи развој система. 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје додатне информације или појашњења: 

Наручилац je у конкурсној документацији у делу додатни услови за учешће у 

поступку јавне набавке из члана 76. ЗЈН за пословни капацитет навео минималне 

захтеве у погледу тражених Microsoft компентенција које Понуђач треба да поседује, да 

би његова понуда била прихватљива и то: 
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Application Development компетенције, 

Datacenter компетенције,  

Collaboration and Content компетенције. 

 

Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације. 

 

Да би Понуђач доказао тражени додатни услов треба да достави потврду издаду 

од стране Microsoftа-а у којој су наведене минимално захтеване важећe компентенције, 

а Понуђач може да достави потврду издату од стране Microsoft-а у којој су поред 

тражених компетенција, наведене и СВЕ друге компентенције које Понуђач поседује. 

Комисија за јавну набавку је провером на званичном сајту Microsoftа-а 

(https://www.microsoft.com/sr-latn-rs/listpartnera/partners.aspx) утврдила да 

компетенцију Application Integration поседује само један Microsoft LSP (LAR) партнер 

(један од услова Јавне набавке је да Понуђач има статус Microsoft LSP (LAR) партнера), 

што би у овом случају искључило друге Microsoft LSP (LAR) партнере да самостално 

могу да учествују у јавној набавци, јер ова компетенција представља услов за учешће у 

поступку јавне набавке.  

Такође, комисија за јавну набавку је провером на званичном сајту Microsoftа-а 

(https://partner.microsoft.com/en-gb/membership/competencies) утврдила да  

компетенција Indentity and Access од 30.10.2016. године се налази на листи 

компетенција (Retiring Competencies) које се више не „занављају“ од стране Microsoft-а 

и које после 30.01.2018. године више неће као такве имати подршку. Уговор на основу 

ове јавне набавке се потписује на 3 (три) године, те комисија за јавну набавку 

одлучила да ова компетенција не треба да буде додатан услов за учешће у поступку 

јавне набавке. 

Додатне информације или појашњења објавити на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs, у року од 3 дана од дана 

пријема захтева. 
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