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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ“ БРОЈ:  Ј01.01-1301/10 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ  ЈН 12/20 (1.1.79) ДАТУМ: 09.03.2020. године  ЛАЗАРЕВАЦ    ОДГОВОР (ПОЈАШЊЕЊЕ)  БРОЈ 4 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 је смислу члана 3. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; 14/15 и 68/15) доставила  електронском поштом дана 09.03.2020. године захтев за додатним појашњењем у вези припремања  понуде  за ЈН  12/20 (1.1.79) односно  следећа питања:  ПИТАЊА (ЦИТИРАНО):   Molim Vas za dodatno 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 vlasništvo. Pitanje broj 1 U pitanjima i odgovorima ste dana 06.03.2020. godine na pitanje broj 1  dali  sledeći odgovor “ne tražimo licence za nov način licenciranja već za stari način licenciranja za verzije Servera i SQL-a 2012, ne trebaju nam licence za novije verzije koje imaju mogućnost spuštanja na starije već nam trebaju licence baš za verziju 2012. 4 fizičke mašine” Dana 04.03.2020. godine u pitanjima i odgovorima ste napisali sledeći odgovor “Što se tiče licenci sa mogućnošću korišćenja prethodnih verzija možete nam ponuditi.” Molim Vas da nam odgovorite koji vaš odgovor možemo da uvažimo, obzirom da se oba odnose na isto pitanje a odgovori su različiti. Pitanje broj 2 Obzirom da proizvođač softvera Microsoft više ne nudi mogućnost prodaje starih verzija softvera koje vi tražite konkursnom dokumentacijom, jedino što Ponuđači mogu da Vam ponude je opcija kupovine po novom načinu licenciranja najnovije verzije softvera gde  dobijate mogućnost korišćenja starih verzija softvera. U pitanjima i odgovorima od 06.03.2020. godine, za artikl broj 1. ste odgovorili da je potrebno za 4 fizičke mašine. Obzirom da smo naveli “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.”   Obzirom da je minimum za kupovinu licence 16 corova po jednoj fizičkoj mašini, a vi ste naveli da imate 4 fizičke mašine, koliko corova želite da kupite po fizičkoj mašini?   Molim Vas da u skladu sa našim  pitanjima izmenite konkursnu dokumentaciju i produžite rok za dostavljanje istih kako bi Ponuđači mogli da vam dostave ponude u skladu sa pravilima licenciranja Microsoft proizvođača softvera.  ОДГОВОРИ:   Одговор 1:  Поштовани, ЈПКП „Лазаревац“ као наручилац  је предузеће које послује са негативним финансијским резултатом, у шта се можете уверити на сајту АПР-а. Сходно ситуацији  у којој се налазимо, принуђени смо да спроводимо мере штедње и да купујемо  лиценце за стари начин  лиценцирања јер су оне знатно повољније. Није елиминациони фактор да нам понудите   лиценце за нови начин лиценцирања уколико је исто у оквиру процењене вредности за ову   партију   односно 3.000.000,00 динара.  Можете понудити   исто и уколико је ваша цена изнад процењене вредности, с тим што наручилац има обавезу да такве понуде одбије као  неприхватљиве. Одговор 2:   Стари начин лиценцирања  захтева спецификацију каква је дата у конкурсној документацији, дакле за 
4 машине. 


