Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

Покрајинска влада
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Комисија за јавну набавку
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 487 4095 F: +381 21 487/4087
office.uprava@vojvodina.gov.rs

БРОЈ: 109-404-179/2020-01

ДАТУМ: 19.октобра 2020. године

ПРЕДМЕТ:одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима бр.1
Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана 16.10.2020.године, у писаном облику,
путем mail-a, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде за јавну
набавку услуга - дигитализација пословних процеса покрајинских органа применом Microsoft
технологије и Premier Support услуга ( ЈН OП 36/2020), у оквиру кога је поставило следећe
питањe:
„С обзиром да је у техничкој спецификацији наведено да су предмет набавке између
осталог и Услуге техничке подршке за унапређење оптимизацију Microsoft
системског софтвера, детаљном анализом Ваших захтева смо приметили да на следећим
странама:
 стр.3/96-у делу 1)општи подаци о јавној набавци,у делу (3) који се односи на
оквирни споразум,
 стр.49/96-у склопу обрасца понуде 6) предмет, цена и остали подаци
релевантни за закључење оквирног споразума, у табели у делу рок и начин
пружања услуга,
 стр.77/96-у члану 7) модел оквирног споразума и
 стр.88/96-у члану 8) упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 9.3
рокови за пружање услуге
наводите и помињете Microsoft Premier услуге, које нису наведене и нису
предвиђене техничким захтевом у склопу техничке спецификације.
Предлажемо да се уместо Microsoft Premier услуге наведе услуга која је дефинисана у
техничкој спецификацији и техничким захтевима и односи се на исту врсту услуге, а која
гласи „Услуге техничке подршке за унапређење и оптимизацију Microsoft системског
софтвера.“
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:
Одговор :
• Одговор је дат у изменама и допунама конкурсне документације.
Додатне
информације
или
појашњења
чине
саставни
део
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.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

