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Предмет: Одговор на питања - појашњења потенцијалног понуђача упућен путем 

електронске поште (maila) дана 18.05.2018. године за јавну набавку мале вредности добара – 

Набавка лиценци за софтвер, број 34/18. 

  

Дана 18.05.2018. године у 11,28 потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште 

питања - везано за јавну набавку мале вредности добара – Набавка лиценци за софтвер, 

број 34/18. Наручилац је истог дана у 13,39 електронским путем потврдио пријем питања. 

 

Питање  у 11,28 часова: 

 

„Pitanje 1. 

Teamviewer je od početka maja prešao na model godišnjeg iznajmljivanja softvera i nije moguće 

nabaviti upgrade na trenutnu verziju, niti trajnu verziju u bilo kom obliku. Molim Vas da ispravite 

stavku u skladu sa navedenim. 

  

Pitanje 2. 

Autodesk je ukunuo multi user licencu za AutoCAD Civil3D i u ponudi postoji samo single user 

licenca. Može li se ponuditi user licenca u verziji 2019 kao alternativa mrežnoj licenci?  

  

Pitanje 3: 

Kompetencija Microsoft Gold Softvare Asset Managment i Gold Volume Licensing više ne 

postoje. Molim Vas da promenite traženi uslov u skladu sa tim.“ 

 

 

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015 ), Наручилац даје у законском року одговоре на постављена 

питања. 

 

 

Одговор на питања бр.1:  

 

Teamviewer понудити годишњу Business лиценцу. 

 

 

Одговор на питања бр.2:  

 

Да, може се понудити single лиценца. AutoCAD Civil 3D 2019 Single-user ELD Annual 

Subscription. 

 

Одговор на питања бр.3:  

 

С обзиром да компетенција Microsoft Gold Softvare Asset Managment i Gold Volume 

Licensing више не постоје, Наручилац прихвата приговор потенцијалног понуђача и у 
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складу са истим промениће трежени услов тако да компетенција буде “Microsoft Cloud 

Solution Provider” и у складу са истим, измениће Конкурсну документацију и продужити 

рок за достављање понуда. Обавештење о измени конкурсне документације са измењеном 

конкурсном документацијом биће доступно сваком заинтересованом лицу на Порталу 

јавних набавки и интернет страници Наручиоца. Понуду поднети искључиво на обрасцима 

из Измењене конкурсне документације. 

 

 

 

С поштовањем, 

 

                                                          ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“НОВИ САД 

 

                                                                  КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

БР. 34/18 

 

 

 
Доставити: 

 Служби „Јавних набавки“ 

 Архиви      


