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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ“ БРОЈ:  Ј01.01-1301/9 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ  ЈН 12/20 (1.1.79) ДАТУМ: 06.03.2020. године  ЛАЗАРЕВАЦ   ОДГОВОР (ПОЈАШЊЕЊЕ)  БРОЈ 3 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) Заинтересована лица су смислу члана 3. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; 14/15 и 68/15) доставила  електронском поштом дана 05.03.2020. године захтев за додатним појашњењем у вези припремања  понуде  за ЈН  12/20 (1.1.79) односно  следећа питања: ПИТАЊА (ЦИТИРАНО):   Molim Vas za za pojašnjenje za Nabavku dobara  - Kupovina licenci za Microsoft proizvode, JN 12/20 (1.1.79) 
za Partiju broj 2: Kupovina licenci za Microsoft proizvode u trajno vlasništov.  
Na starni broj  21 konkursne dokumentacije u obrascu Specifikacija za nabavku dobara naveli ste sledeće:   
Redni broj                         Naziv Jedinica mere Količina 
1. MS Windows Server R2 2 Proc. 2012 Standard Volume License  Komad 4 
2. MS Windows Server User CAL 2012 Volume License  Komad 200 
3. MS SQL Server 2 Core 2012 Standard Volume License  Komad 1 
4. MS Exchange Server 2013 Standard Volume License Komad 1 
5. MS Exchange Server User CAL 2013 Standard Volume License  Komad 100 
6. Microsoft Windows 10 Professional  Komad 100 
Pitanje broj 1 Obzirom da se MS Windows server po novom načinu liceniranja Microsoft proizvođača softvera licencira po coru, a ne po procesoru kako je navedeno u vašoj specifikaciji, za jedan Windows server je potrebno da se kupi licenca koja pokriva minimum 16 corova za jednu fizičku mašinu. Za artikl pod rednim brojem 1 u tabeli ste naveli količinu 4. Da li broj 4 u količini označava 4 procesora ili 4  fizičke mašine? Pitanje broj 2 Za artikl pod rednim brojem 3 u tabeli “MS SQL Server 2 Core 2012 Standard Volume License” ste tražili količinu 1. Po načinu licenciranja Microsoft proizvođača softvera minimum za kupovinu je 4 cora po operativnom sistemu. Dve licence po 2 cora, što bi značilo da bi ste trebali da izmenite količinu u tabeli na 2 komada, ili ovo dodajete na postojeće okruženje pa vam treba samo da pokrijete dodatna 2 cora na postojećem operativnom sistemu? Питање 3: Molim vas da precizirate do kada je potrebno predati ponudu, datum i koliko sati.  Takođe molim vas za informaciju kada je otvaranje ponuda.  ОДГОВОРИ:   Одговор 1: ne trazimo licence za nov nacin licenciranja vec za stari nacin licenciranja za verzije Servera i SQL-a 2012, ne trebaju nam licence za novije verzije koje imaju mogucnost spustanja na starije vec nam trebaju licence bas za verziju 2012.  4 fizičke mašine 
Одговор 2:  dodatna 2 cora na postojećem operativnom sistemu Одговор 3:  Рок за подношење понуда   тачан датум,  време и место можете преузети из  документа чија  обавезна  садржина упућује на то а то су Позив за подношење понуда и Обавештење о продужењу рока заподношења понуда.  Наведеноа документа се објављују на интернет страници наручиоца и Порталу јавних набавки.  
  


