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Датум: 28.05.2020. 

 

 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење за јавну набавку добара – Microsoft лиценцирање путем трогодишњег 

уговора (за 2020, 2021. и 2022. годину) ЈН 14/20 ОП 

Од стране потенцијалних понуђача дана 27.05.2020. године у писаном облику достављени су  захтеви за 
додатним информацијама и појашњењем, заведеним у ЈКП „Информатика“ Нови Сад под бројем 9319/20 
и 9320/20.  
У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015)  Наручилац доставља следећу информацију: 
 

 

Питање 1: 
„С обзиром да су предмет ове набавке Microsoft лиценце, сматрамо да су захтеви који су 

наведени као услов за испуњеност додатних услова везано за VMware сувишни, јер захтевају веома висок 
ниво партнерства и сертификацијe за другу групу производа. Microsoft компетенције и додатни услови, на 
нивоу пословног и кадровског капацитета које су већ обухваћени у конкурсној документацији су довољни 
да докажу да је понуђач компетентан за реализацију и евентуалне интеграције Microsoft производа која 
су предмет набавке са VMware окружењем. 
Молимо Вас да размотрите неопходност захтева који се односе на VMware, који имају за циљ доказивање 
испуњености додатних услова (пословног капацитета понуђача под редним бројем  4. и кадровског 
капацитета наведеног под тачком 4.), јер поседовање тражених Microsoft компетенција доказује да је 
понуђач у попуности компетентан за рад са Microsoft производима и услугама, укључен у светски програм 
Microsoft партнерске мреже са Голд или Силвер статусом што говори да је оспособљен и за различите 
сегменте виртуализације, интеграције и имплементације. Позивамо Вас да размотрите потребу постојања 
захтева који се односе на VMware у оквиру додатних услова како би била омогућена и обезбеђена 
једнакост и конкурентност потенцијалних понуђача.“ 
 
Питање2: 
„Да ли је прихватљиво да за испуњеност кадровског капацитета уместо Security Essentials Certification – 
GSEC sertifikata понуђач достави сертификат  GIAC Penetration Tester – GPEN с обзиром да 
оба  сертификата покривају захтевану експертизу, а све у циљу повећања конкурентности понуђача.“ 
 
Питање 3: 
„ Да ли Понуђач у циљу доказивања техничког капацитета може доставити потрврду надлежног 
сертификационог  тела да је поступак сертификације понуђача ISO 20000-1:2011 – Information technology – 
Service management у току“ 
 
Питање 4: 
„Да ли је прихватљиво да уместо следећих Microsoft компетенција: Gold или Silver Enterprise Resource 
Planning и Gold или Silver DevOps Понуђач поседује следеће компетенције тј. компетенције сличног типа: 
Gold или Silver Application Integration и Gold или Silver Data Platform с обзором да су ове компетенције 
еквивалентне захтеваним и обухватају исту сферу примене Microsoft производа?“ 
 
 
 



 
 

 
Одговор 1: 
 Након разматрања захтева који се односе на VMware у оквиру додатних услова, сматрамо да су 
они сувишни са обзиром да поседовање тражених Microsoft компетенција доказује да је Понуђач у 
попуности компетентан за рад са Microsoft производима и услугама. У складу са тим извршићемо измену 
конкурсне документације. 
 
Одговор 2: 

  

Да, прихватљиво је да за испуњеност кадровског капацитета Понуђач има: 

Security Essentials Certification – GSEC sertifikata 

или 

GIAC Penetration Tester – GPEN 

са обзиром да оба сертификата покривају захтевану експертизу. 

У складу са тим извршићемо измену конкурсне документације. 
 
Одговор 3: 

Да, Понуђач може доставити потврду надлежног сертификационог тела да је поступак сертификације 
у току за : 

a.       ISO 9001 : 2015 - Quality management systems 

b.      ISO 20000-1:2011 - Information technology -- Service management 

c.       ISO 27001:2013 - Information security management 

  

Одговор 4: 
 Да,  прихватљиво је да Понуђач има: 

  

         GOLD или SILVER Enterprise Resource Planning 

или  

GOLD или SILVER Application integration 

са обзиром дасу еквивалентне по примени 

  

         GOLD или SILVER DevOps 

или  

GOLD или SILVER Data Platform 

са обзиром дасу еквивалентне по примени 

У складу са тим извршићемо измену конкурсне документације. 
 

 

Додатно појашњење и измена конкурсне документације се објављује на Порталу јавних 

набавки, као и на интернет страници: http://www.nsinfo.co.rs/javnabavke. 

 

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

