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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези са припремом
понуде у поступку јавне набавке: Набавка кластер сервера са софтвером, сервера и УПС
уређаја за потребе РФЗО, редни број набавке: 404-1-105/15-58
Захтевом број 08/3 број 404-1-15/15-10 од 17.07.2015. године, заинтересовано лице
обратило се за појашњењем у поступку јавне набавке: Набавка кластер сервера са софтвером,
сервера и УПС уређаја за потребе РФЗО, редни број набавке: 404-1-105/15-58, сходно члану 63.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15).
Питања заинтересованог лица и одговори Комисије:
Питањe:
„У обрасцу бр. 1 -Техничка спецификација, стране 13 и 14 конкурсне документације, за
Партију 1 поред хардверских компиненти наведене су и следеће лиценце:
Redni broj

Delovi, karakteristike

14

Operativni sistem

18

Baza podataka

Cluster server dva komada
P73-05864 WinSvrStd SNGL LicSAPk MVL 2Proc
(Windows server standard 2012 R2)
7JQ-00353 SQLSvrEntCore SNGL LicSAPk MVL
2Lic CoreLic (SQL server enterprise 2014)

Собзиром да су тражене лиценце, по наведеном каталошком броју, лиценце које се
испоручују искључиво кроз Microsoft Enterprise Select уговор о количинском лиценцирању,
молимо Вас да наведене лиценце:
-

или издвојите у посебну партију,
или омогућите да се понуде лиценце истих техничких функционалности које би
биле поручене кроз било који други модел лиценцирања (ОЕМ, OLP).

Ову молбу образлажемо следећим чињеницама:
Лиценце које се набављају путем уговора о количинском лиценцирању могуће је
набавити одвојено од хардвера на ком ће бити инсталиране, тако да се на њих не
примењује правило лиценцирања да се лиценце морају набавити уз хардвер.
Лиценце из Microsoft Enterprise Select уговора можете да набавите искључиво од оног
Microsoft LAR партнера код кога се налази Ваш Microsoft Enterprise Select уговор.
Према члану 10. Закона о јавним набавкама:
„Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке обезбеди што је могуће већу конкуренцију.
Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег
понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког
поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и
критеријума."
Надамо се да ћете позитивно одговорити на нашу молбу и на тај начин ускладити конкурсну
документацију у делу техничке спецификације за Партију 1 са Законом о јавним набавкама,
како би обезбедили конкурентност за Партију 1.”

Одговор:
Наручилац је предметни поступак јавне набавке обликовао по партијама у складу са својим
потребама водећи рачуна о начелу обезбеђивања конкуренције.
Уговор под називом Microsoft Enterprise Select не постоји.
Републички фонд за здравствено осигурање нема закључен уговор са Microsoft-ом већ ће се за
закључивање select plus уговора, који обухвата лиценце из конкурсне документације, створити услов
након окончања предметног поступка.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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