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ПРЕДМЕТ: Додатне информације у вези са поступком јавне набавке: Софтвери, број јавне 
набавке: 404-1-105/17-6 

 
 
Заинтересовано лице обратило се Захтевом за појашњењем конкурсне документације, 

заведеним под бројем 404-1-11/17-8, дана 21.04.2017. године, у поступку јавне набавке: Софтвери, број 
јавне набавке: 404-1-105/17-6, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12, 14/15, 68/15). У наставку текста је наведено питање заинетресованог лица, као и одговор 
Комисије за јавну набавку. 
 

Питање 1: 
 „На страни 5/28 конкурсне документације за јавну набавку: Софтвери, број јавне набавке: 404-
1-105/17-6, у напомени је наведено:  

„Понуђач је у обавези да у својој понуди достави Техничку спецификацију модела понуђених 
добара, односно каталог/проспект/документ произвођача софтвера или локалне канцеларије 
произвођача софтвера, из које се могу видети ознаке софтвера наведене у Табели 1. (може се 
доставити на енглеском језику).“ 

Имајући у виду да се каталошки бројеви Microsoft производа разликују зависно од типа уговора 
кроз који се испоручују, док су функционалности исте, и да не постоји стандардни Microsoft документ у 
коме се налази технички опис и каталошка ознака производа, молим Вас да потврдите да је довољно 
доставити Ауторизацију произвођача софтвера/добара са наведеним ознакама софтвера као и 
одговарајуће доступне брошуре у којима се описују функционалности производа.  

Обзиром да се на страни 5/28 наводи да је каталог/проспект/документ произвођача могуће 
доставити на енглеском јетику молим Вас да потврдите да је и Ауторизацију произвођача софтвера и 
брошуре могуће доставити на енглеском језику.“ 
 
 Одговор 1: 
 У напомени на страни 5/28 конкурсне документације, одељак 4. Техничка спецификација 
наведено је следеће: „Понуђач је у обавези да у својој понуди достави Техничку спецификацију модела 
понуђених добара, односно каталог/проспект/документ произвођача софтвера или локалне 
канцеларије произвођача софтвера, из које се могу видети ознаке софтвера наведене у Табели 1. 
(може се доставити на енглеском језику).“, из чега произилази да Понуђач може доставити Ауторизацију 
произвођача софтвера/добара са наведеним ознакама софтвера  као и одговарајуће доступне брошуре 
у којима се описују функционалности производа. 
 На страни 6/28 конкурсне документације, у тачки 1. Језик, наведено је да понуда и остала 
документација која се односи на понуду морају бити на српском језику, осим каталога/проспекта 
модела понуђеног добра и потврде/ауторизације, сертификата, уговора или сл. документа 
издатог од стране произвођача или локалне канцеларије произвођача, који понуђач може 
доставити на енглеском језику (члан 18. став 1. и став 2. ЗЈН). 
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