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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези поступка јавне набавке:
Набавка рачунарске опреме за потребе РФЗО, број јавне набавке: 404-1-105/17-8
Дана 19.04.2017. године заинтересовано лице обратило се захтевом за појашњењем у вези
поступка јавне набавке: Набавка рачунарске опреме за потребе РФЗО, број јавне набавке: 404-1105/17-8, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15,
68/15).
Питање:
„Одговорима на питања од 18.04. сте навели да уколико понуђач понуди CAL-ове преко MPSA
уговора исте је потребно понудити према шифрама назначеним у конкурсној документацији.
С обзиром на то да одговором на питање нисте одбацили могућност набавке лиценци путем
Select Plus уговора (који према нашим сазнањима такође поседујете), молимо Вас да потврдите да
јесте прихватљиво понудити захтеване лиценце путем Select Plus уговора. У том случају, те лиценце
би носиле каталошке ознаке у складу са Select Plus уговором. Наглашавамо да се у свему ради о
истим лиценцама које поседују у свему исте карактеристике/функционалности, само сагласно
пословној политици Вендора имају различите каталошке ознаке, у зависности од врсте уговора.
Сматрамо да је позитиван одговор на наше питање у складу са начелом обезбеђења
конкуренције дефинисано чланом 10. Закона о јавним набавкама, као и са члановима 70-73. ЗЈН. “
Одговор:
Наручилац је конкурсном документацијом, односно техничком спецификацијом предвидео
карактеристике које је потребно да понуђено добро испуњава, између осталог у тачки 12. и 13. у
табелама техничке спецификације наведено је да је потребно да понуђач понуди следеће:

CAL

device CAL za Windows Server 2016 (opcija: D nivo cena po MPSA AAA-03785)

Наручилац је у табелама навео могућност да понуђач понуди наведене CAL-ове преко MPSA
уговора који би морали да имају ознаку која је наведена у табели.
Понуђач није у обавези да понуди CAL-ове преко MPSA уговора.
Наручилац ће прихватити понуђене device CAL za Windows Server 2016 и није му од значаја на
који начин ће понуђачи понудити наведене CAL-ове, осим у случају када се исти нуде преко MPSA
уговора.

Такође, Наручилац ни у ком случају није ограничио конкуренцију имајући у виду да има
сазнања да сви LAR партнери Microsoft-a могу испоручити CAL-ове кроз MPSA уговор, као и то да је
Наручилац оставио само као могућност да се CAL-ови понуде кроз наведени уговор, како би и остали
понуђачи, који нису партнери Microsoft-a, могли да понуде наведене CAL-ове и учествују у поступку
јавне набавке.
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