
 

Број: 6006-2/17         

Датум: 09.03.2017. 

  

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење за јавну набавку добара – Microsoft лиценцирање путем 
трогодишњег уговора (за 2017, 2018. и 2019. годину) у отвореном поступку ЈН 06/17 ОП  
 
Од стране потенцијалног понуђача дана 07.03.2017. године у писаном облику достављен је 

захтев за додатним информацијама и појашњењем. 

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015)  Наручилац доставља следећу информацију: 

 
1. Питање: 

„Обраћамо вам се поводом конкурса за јавну набавку - Microsoft лиценцирање путем 
трогодишњег уговора (за 2017, 2018. и 2019. годину) у отвореном поступку ЈН 06/17 ОП (у 
даљем тексту Конкурсна Документација) и захтева за тумачења неправилности које су наше 
стручне службе уочили у Конкурсној Документацији. 
У оквиру текста Конкурсне Документације, у делу „Додатни услови“ експлицитно сте навели 
услове које Понуђач треба да задовољи а који су у супротности са одредбама Закона о јавним 
набавкама Републике Србије: 
 

1. Понуђач мора да располаже неопходним пословним капацитетом, тј. да је у последње 3 

године потписао и испоручио минимум (5) “Microsoft Enterprise agreement”  на 

територији Републике Србије.   

2. Понуђач мора да поседује ISO стандарде 9001 : 2008 (Quality management systems), 

20000-1:2011 (Information technology - Service management), 27001:2013 – (Information 

security management) 

3. Неопходно је да понуђач има минимум троје запослених или радно ангажованих лица 

где свако од њих поседује минимум један од следећих сертификата: 

- Microsoft Certified Solution Expert Server Infrastructure 

- Microsoft Certified Solution Expert Data Platform 

- Microsoft Certified Solution Expert Private Cloud  

4. Понуђач треба да има најмање једно запослено или радно ангажовано лице које 

поседује сертификат: Certified Information Systems Security Professional CISSP 

5. најмање 1 запослено или радно ангажовано лице које поседује следећи сертифиакт: 

Security Essentials Certification – GSEC 

 

У складу са горе наведеним условима које сте поставили желимо да нагласимо да је сходно 

Начелу обезбеђивања конкуренције (члан 10. посебно став 2 Закона о јавним набавкама 

Републике Србије) се прописује да „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.“ 

Уједно према Члану 72. Закона о јавнин набавкама Републике Србије, Наручилац не може 

да у конкурсну документацију укључи било коју одредбу која се односи на техничку 

спецификацију добара који су предмет јавне набавке а која би за последицу имала давање 

предности или елиминацију појединих понуђача, на начин из става 1. и става 2.  Члана 72. 

Закона о јавним набавкама Републике Србије. 



Такође према члану 76. Закона о јавним набавкама „Наручилац може да одреди додатне 

услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у 

логичкој вези са предметом набавке.“ 

Напомињемо посебно да овако дефинисан предмет расписане Јавне набавке ЈН 06/17 ОП 

за куповину Microsoft лиценци и осигурања софтвера у целости измењена у односу на 

претходну Јабну Набавку ЈНОП 06/13 (Microsoft лиценцираних производа и осигурања 

софтвера (Software Assurance) путем трогодишњег уговора (за 2013, 2014. и 2015. годину) 

ЈНOP 06/13) где је једини услов везано за предмет јавне набавке био достављање потврде 

од стране компаније Microsoft. 

Уједно сте промениле критеријуме финансијске стабилности који додатно дискриминишу 

понуђаче за Јавну набавку ЈН 06/17 ОП те самим тиме иста је у потпуности у супротности са 

Законом о јавним набавкама Републике Србије. 

У складу са горе наведеним, односно у складу са Начелом једнакости понуђача, Закона о 

јавним набавкама Републике Србије, Наручилац је обавезан да у свим фазама поступка 

јавне набавке обезбеди једнак положај свим понуђачима. 

Као прилог допису дотављамо конкурску документацију истоветне набавке лиценци из 

2013 године (ЈНОП 06/13) где је такође ЈКП Информатика била наручилац, а где су наведени 

додатни услови били у сагласности са Законом о јавним набавкама Републике Србије. 

У складу са горе наведеним, молимо Вас да ревидирате конкурсну документацију, 

ускладите је са Законом  о јавним набавкама и омогућите једнак положај свим 

потенцијалним понуђачима који су у могућности да испоруче лиценце које су предмет 

набавке.“ 

 
 

Одговор:  

Наручилац је у оквиру текста Конкурсне документације у делу „Додатни услови“ навео 

услове који су сагласни са одредбама ЗЈН и представљају механизам за избор поузданог 

пословног партнера.  

Траженим додатним условима којима се доказује пословни капацитет понуђача, наручилац 

повећава извесност реализације предметног посла са понуђачем и у потпуности је у складу 

са предметом набавке – Microsoft Enterprise уговор. Microsoft Enterprise уговор могу да 

закључују као понуђачи искључиво овлашћени – сертификовани партнери Компаније 

Microsoft. 

Додатни услов, број запослених радника понуђача са траженим сертификатима у 

потпуности је у складу са начелом ефикасности јер наручилац на овај начин обезбеђује 

остварење овог начела, јер је неопходно да уговор реализује квалитетан и искусан кадар у 

довољном броју, а то се опет обезбеђује валидним сертификатима извршиоца. 

Тражени финансијски капацитет је такође у складу са предметом набавке и омогућава 

избор поузданог партнера. 

Сви тражени додатни услови су у логичкој вези са предметом набавке и не дискриминишу 

понуђаче, а наручиоцу пружају сигурност да ће уговор закључити са понуђачем који има 

капацитет да успешно реализује предметни уговор. 

 
Додатно појашњење је објављено на Порталу јавних набавки, као и на интернет 

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

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

