Средња медицинска школа
„Др Ружица Рип“ , Сомбор
Број: 06-611/ 1427
Датум: 02.12.2019.
Сомбор
На основу чл. 63. став 2. и став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон) и на основу захтева заинтересованог лица
дел. број 06-611/ 1421 поднетог дана 28.11.2019. године, Наручилац у поступку јавне набавке
03/2019 – набавка набавка рачунарске опреме сачињава

ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА ИЛИ ПОЈАШЊЕЊИМА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ, ЈН 03/2019

ПИТАЊЕ:
Na strani 8/29 naveli ste
Испуњеност додатног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке
наведног у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1. понуђач доказује
достављањем потврде или сертификата да је понуђач овлашћен од стране Microsoftа за
продају софтвера који нуди, или упућивање на страницу где се може проверити да је
понуђач овлашћени партнер Microsoftа за продају понуђеног софтвера
Da li prihvatate kao odgovarajuću potvrdu ovlašćenog distributera Microsofta kojom
ovlašćeni distributer pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću garantuje da su na
računarima instalirane nove legalne licence operativnog sistema?
ОДГОВОР:
Прихватамо понуду у свему како је наведено на страни 8/29 Конкурсне документације, у
поглављу III – „Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство
како се доказује испуњеност тих услова“, под тачком 3.2. – „Додатни услов за учешће у
поступку јавне набавке из члана 76. Закона о јавним набавакама“, где је предвиђен један
додатни услов - Да је овлашћен да продаје софтвер који нуди.
Наведени услов се доказује достављањем доказа- потврдa или сертификат да је понуђач
овлашћен од стране Microsoftа за продају софтвера који нуди, или упућивање на
страницу где се може проверити да је понуђач овлашћени партнер Microsoftа за продају
понуђеног софтвера
Комисија за јавну набавку
1. Давид Чех, члан комисије
2. Ненад Козаревић, члан комисије,
3. Биљана Рончевић, члан комисије

