
  

Влада Републике Србије 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ  

      Број: 404-02-61/2019-01 

   Датум: 30. август 2019. године 

Б е о г р а д 

 

Одговор на захтев за додатне информације или појашњења у вези са 

 припремањем понуде 

 

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) достављамо Одговор бр. 1 на питање од 28. августа 2019. 

године, у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈНМВ-08/2019 за јавну 

набавку услуге – Услуга Microsoft Premier Support.  

Питање: 

Друштво предлаже да се постојећи одељак Прилози који су саставни део Уговора 

допуни, тако да гласи како следи (предложене допуне су означене црвеним фонтом): 

ПРИЛОЗИ  који су саставни део Уговора:  

Прилог 1:  Техничка спецификација из  Конкурсне документације за јавну набавку број 

ЈНМВ-08/2019  

Прилог 2: Понуда Добављача, бр. ________ од ____________ године, која је заведена код 

Наручиоца под бројем _________________од ___________ године (понуђач не 

уписује овај податак)    

Прилог 3:  Образац структуре цене из Понуде Добављача  

Прилог 4: Мicrosoft уговор о пословној сарадњи и пружању услуга (MBSA) 

Прилог 5: Радни налог за Мicrosoft услуге за предузећа 

Образложење: Допуне предложене у одељку Прилози који су саставни део Уговора имају 

за циљ да уговорни однос буде регулисан на потпунији начин, тиме што би се предвидело 

да су саставни делови овог Уговора Мicrosoft уговор о пословној сарадњи и пружању 

услуга (MBSA) и Радни налог за Мicrosoft услуге за предузећа, која на прецизнији начин 

регулишу међусобне односе уговорних страна у појединим аспектима. 

 

Одговор:  

Наведени документи (Мicrosoft уговор о пословној сарадњи и пружању услуга (MBSA) 

и Радни налог за Мicrosoft услуге за предузећа) су постојећи документи који регулишу 

однос Наручиоца са предузећем Microsoft и који се примењују као саставни делови 

уговора, што је и наведено у члану 2. модела уговора, на страни 43. Конкурсне 

документације. Наведени одељак „ПРИЛОЗИ  који су саставни део Уговора“ дефинише 

документе (делове Конкурсне документације) које је дужан да достави 

Понуђач/Добављач у процесу набавке, попуњене и потписане, а који ће бити приложени 

будућем уговору и постати његов саставни део.  

Наручилац неће мењати Конкурсну документацију. 

 

КОМИСИЈА 


