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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ БРОЈ 2  

за јавну набавку Microsoft софтверских пакета и лиценци, по партијама,  

у отвореном поступку 

јавна набавка број 75/2018 
 

 
ПИТАЊЕ БР. 1:  
Питање се односи на страну 6/61 Конкурсне документације / Партија 2. Ставка 1. 

По правилу о лиценцирању Windows Сервера, неопходно је извршити лиценцирање у складу са 

бројем core-ova које има сваки физички сервер који се лиценцира. Молим вас за информацију 

колико core-ova има сваки сервер за који је тражена Windows Server Standard лиценца 

 

ОДГОВОР БР. 1:  

За позицију под редним бројем 1 - Windows Server 2016 Standard, на страни 6/61 конкурсне 

документације, за Партију 2 - Microsoft Windows серверски пакети,  потребно је понудити 

Windows server standard лиценцу која покрива до 16 core-ova.  

 

ПИТАЊЕ БР. 2:  
На страни 10/61 Конкурсне документације,  под тачком 2. Технички капацитет, под в) захтевано 

је да се достави Потврда о поседовању компетенција,  између осталих и Gold Volume Licensing 

компетенција. 

Како је ова компетенција укинута пре две године од стране Microsoft компаније, молимо Вас да 

потврдите да је уместо Gold Volume Licensing компетенције, потребно доставити потврду да је 

понуђач Gold Competency Partner и да поседује следеће компетенције: Gold Datacentar i Gold 

Aplication Integration. 

 

ОДГОВОР БР. 2:  

Наручилац је прихватио сугестију потенцијалног понуђа за позицију В) из Техничког 

капацитета, на страни 10/61 конкурсне документацијеи и потврђује да је, уместо Gold Volume 

Licensing  компетенција,  потребно доставити потврду да је понуђач Gold Competency Partner и 

да поседује следеће компетенције: Gold Datacentar i Gold Aplication Integration. Наручилац ће 

извршити измену конкурсне документације за предметну набавку.        

 

ПИТАЊЕ БР. 3:  
Молимо вас да нам потврдите да захтеване компетенције тражене Техничким капацитетом 

Конкурсне документације, морају бити локално стечене на територији Републике Србије. 

 

ОДГОВОР БР. 3:  

Наручилац је, у конкурсној документацији, на страни 10/61 у оквиру Техничког капацитета, за 

све захтеване позиције (А), Б), В)), на јасан и недвосмислен начин навео да све захтеване 

компетенције морају бити издате  од стране „произвођача софтвера или представника 

произвођача софтвера/локалне канцеларије за територију Републике Србије“. 

 

 

Комисија за јавну набавку 


