
 
 

 

Брпј: 21040-2/17         

Датум: 10.10.2017. 

  

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење за јавну набавку добара – Лиценцирање Oracle база ЈН 37/17 

OП. 

Од стране пптенцијалнпг ппнуђача дана 09.10.2017. гпдине у писанпм пблику дпстављен је захтев 

за дпдатним инфпрмацијама и ппјашоеоем. 

У складу са чланпм 63. став 2. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 

и 68/2015)  Наручилац дпставља следећу инфпрмацију: 

 

Питање: 

Сматрамп да 

a. Услпв: „Неппхпднп је да Ппнуђач  буде Оracle партнер нивпа Platinum или вишег“ 
непправданп дискриминише партнере нивпа Gold кпји такпђе имају правп да прпдају лиценце и 

имплементирају Oracle спфтвер без пграничеоа.  

Осим претхпднпг, сматрамп да захтевани услпв нужнп не пбезбеђује експертизу Platinum 

партнера укпликп пн није специјализпван за Оracle базу ппдатака већ за друге Оracle технплпгије 

(на пример: Exadata, Middleware, Java, Oracle Business Intelligence, Oracle Applications…). Такпђе, 

сматрамп да би захтев да ппнуђач буде специјализпван за Оracle базу ппдатака и/или да има међу 

заппсленима и пне са титулпм Оracle Database 11g Administrator Certified Professional и/или Оracle 

Database 12c Administrator Certified Professional  ппузданије пбезбеђивап стручнпст кпнсултаната 

кпји би требалп да пбаве ппслпве наведене у захтеву за ппнуду. 

У складу са претхпднп наведеним, предлажемп да измените пптребне услпве за учешће у 

предметнпј јавнпј набавци. 

Одговор: 

Наручилац ппседује слпжену DB инфраструктуру са ппдацима неппхпдним за функципнисаое 

Града кап и кпмуналнпг система у оему. 

Самп један мали деп тпг слпженпг система су тестна и развпјна база над кпјима је пптребнп 

реализпвати предметну услугу, а при тпм не дестабилизпвати пстатак система. 

Сматрамп да, збпг слпженпсти система и важнпсти  ппдатака у оему, најквалитетнију услугу, пп 

најбпљпј цени мпгу да нам пруже партнери кпји су на највишем степену партнерства са Oraclom. 

За пвај прпјекат су ппребна знаоа и вештине кпје се стичу искуствпм, затп се тражи Platinum  

Оracle партнер са тимпм искусних DB администратпра кпји су више пута учествпвали на сличним 
прпјектима. 
 
Додатно појашњење се објављује на Порталу јавних набавки, као и на интернет страници: 

http://www.nsinfo.co.rs/javnabavke. 
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