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Предмет: одговор на додатне информације или појашњења бр. 3 у вези са 

припремањем понуде за јавну набавку услуга – продужење лиценце за Microsoft 

софтвер, ЈН ОП 8/2017. 

Дана 20.04.2017. 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: 

 

1. На страни 6 конкурсне документације је у оквиру тачке V наведено да 

Добављач код Наручиоца треба да реализује одређене пилот пројекте. Дефинисано је 

да је минималан број сати ангажовања Microsoft инжењера 30 сати по сваком 

појединачном пројекту. Поред тога дефинисано је да је у свакој години трајања 

уговора неопходно реализовати минимално 1 пилот пројекат. Молимо Вас да потврдите 

да ће се сваке године реализовати само по један пилот пројекат или, у супротном, 

колико максимално пилот пројеката може бит и у току једне године.  

Такође, молимо Вас да потврдите да се под Microsoft инжењером подразумева 

запослени код понуђача који је сертификован од стране Microsoft-а. 

 

2. У оквиру додатних услова наведено је да понуђач мора да поседује LSP статус 

– некадашњи LAR. С обзиром на то да су LAR уговори још увек активни, молимо Вас да 

потврдите да је прихватљиво да понуђач поседује LAR, а не LSP статус. 

 

3. Будући да сте у конкурсној документацији и то обрасцу понуде, делу VI/4 

„ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ“ као и у моделу уовора дефинисали цене у УСД без ПДВ-а, 

као и да сте у члану 9 став 8 навели да је: “Цена изражена у УСД платива искључиво у 

динарској противвредности по одговарајућем средњем девизном курсу УСД НБС на дан 

фактурисања“, молимо вас потврдите да ће се фактурисање друге и треће рате вршити 

прерачуном износа II и III рате у УСД применом средњег девизног курса УСД/РСД који 

објави НБС на дан фактурисања.  

 

4. Како сте у конкурсној документацији, у делу „Модел уговора“, члан 9, став 7, 

дали могућност примене клаузуле +/-5% промене курса, која је у несагласју са ставом 

8 истог члана што смо навели у претходном питању, молим вас да извршите измену 

конкурсне документације којим би сте јасно и недвосмислено навели све параметре 

како би понуђачи на основу њих могли да припреме прихватљиву понуду, а све у 

складу са чланом 61 ЗЈН. 

 

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: 
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1. У Конкурсној документацији, на стани 6/59, део V) Пилот пројектије наведено 

је да у свакој години трајања уговора неопходно реализовати минимално 1 (један) 

пилот пројекат. Понуђачи могу да понуде и више пилот пројеката који ће се 

реализовази по години трајања уговора. 

ДА, под Microsoft инжењером се подразумева запослени код Понуђача који је 

сертификован од стране Microsoft-а 

2. Понуђач треба да поседује LSP статус или некадашњи LAR статус. Било која 

од ова два статуса су прихватљива што је и наведено на страни 12/59 Конкурне 

документације, део ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – пословни капацитет: 

 

„(I) Понуђач мора да поседује статус овлашћеног Microsoft партнера, Licensing 

Solution Provider (у даљем тексту: LSP) - некадашњи Large Account Reseller (у даљем 

тексту: LAR). 

Доказ: Копија важећег LSP или LAR партнерског уговора или Потврду издату од стране 

произвођача – Microsoft-a, да Понуђач има статус важећег Microsoft LSP (LAR) 

партнера).“ 

 

3. ДА, потврђујемо да ће се фактурисање друге и треће рате вршити прерачуном 

износа II и III рате у УСД применом средњег девизног курса УСД/РС који објави НБС на 

дан фактурисања, у складу са ставом 8 члана 9 Модела уговора. 

4. Став 7 члана 9 Модела уговора није у несагласју са ставом 8 истог члана, већ 

представља оквир у ком је прихватљива промена цене, до које би дошло услед промене 

курса УСД у односу на динар, те у том смислу нема основа за измену овог дела 

конкурсне документације. 

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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