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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ“ БРОЈ:  Ј01.01-1301/6 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ  ЈН 12/20 (1.1.79) ДАТУМ: 04.03.2020. године  ЛАЗАРЕВАЦ      ОДГОВОР (ПОЈАШЊЕЊЕ)  БРОЈ 1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН  12/20 (1.1.79)  Сагласно члану 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; 14/15 и 68/15) и конкурсној документацији, дајемо одговор (појашњење) конкурсне документације за јавну набавку  добара   -  куповина лиценци за  Microsoft  производе ЈН 12/20 (1.1.79)      Заинтересовано лице у смислу члана 3. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; 14/15 и 68/15) доставило је електронском поштом дана 03.04.2020. године захтев за додатним појашњењем у вези припремања  понуде  за ЈН  12/20 (1.1.79) односно  следеће питање:  ПИТАЊЕ (ЦИТИРАНО):    „  Molim Vas za pojašnjenje za Nabavku dobara – kupovina licenci za Microsoft ptoizvode ,  ЈН 12/20 (1.1.79)  
za  Partiju 2. : Kupovina licenci za Microsoft proizvode u trajno vlasništvo.     
Na strani 21/29 konkursne dokumentacije navedeno je da je predmet nabavke kupovina licenci u trajno vlasništvo I to sledeće licence:            
Редни број Назив Јединиц мере Количина 
1. MS Windows Server R2 2 Proc. 2012 Standard Volume License  комад 4 
2. MS Windows Server User CAL 2012 Volume License  комад 200 
3. MS SQL Server 2 Core 2012 Standard Volume License  комад 1 
4. MS Exchange Server 2013 Standard Volume License  комад 1 
5. MS Exchange Server User CAL 2013 Standard Volume License  комад 100 
6. Microsoft Windows 10 Professional  комад 100 
Kako su  ovo stare verzije licenci koje više nije moguće kupiti molim Vas da potvrdite da je moguće ponuditi nove verzije ovih licenci sa pravom korišćenja prethodnih verzija  pa I ovih koje ste naveli. U pitanju su iste (pa I bolje ) funkcionalnosti . Napomena:  prema pravilima licenciranja Microsoft kompanije za Windows server je neophodno kupiti licenu koj pokriva minimum 16 corova za jednu fizičku mašinu (po procesoru se više ne licencira) . Isto važi za SQL server, minimum za kupovinu je 4 cora što bi značilo 2 licence za jedan server.  Ujedno, da li su za SQL server takođe potrebni CAL-ovi ili je moguće pobuditi SSQL  sever Standard Core verziju u kojoj imate neograničen broj korisnika koji mogu da pristupaju serveru?    Molim Vas da potvrdite da je ispravno dostaviti ovakvu ponudu (ili da izmenite nazive u konkursnoj dokumentaciji) u skladu sa Microsoft pravilima licenciranja.   Takođe, molim Vas da potvrdite da je kao javnom preduzeću u državnoj svojini moguće ponuditi takozvane government licence.   ОДГОВОР: Не испуњавамо услове government лиценци.  Што се туиче лиценци  са могућношћу коришћења претходних верзија можете нам понудити. У складу са овим биће измењена конкурсна документација. Измењена конкурсна документација и ће бити објављена на  интернет страници наручиоца и Порталу јавних набавки  истовремено са објављивањем овог одговора. 


