ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, као наручилац у поступку јавне набавке мале
вредности мале вредности добара - софтвера за потребе ЈП Дирекција за изградњу града Ниша
(одлука о покретању поступка бр. 03-5605 од 20.07.2016. године), ЈН бр. 1.1.5, на основу члана 63.
став 2. и став 3, у вези члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), одговара на питањa заинтересованих лица у циљу појашњења
конкурсне документације:

Питање број 1 oд 21.07.2016 године:
1. У техничкој спефицикацији на страни 21. ставка број 1 стоји : Autodesk AutoCAD Civil 3D
2017 - Да ли можете дати прецизан опис лиценце ?
2. У техничкој спефицикацији на страни 21. ставка број 3 стоји: Windows server 2012 R2
Essential (64 bit) za 40 korisniкa (25+15)
Windows server 2012 R2 Essential едиција је предвиђена за 25 корисника, молимо
појашњење која је тачано едиција у питању, Да ли је могуће понудити ОЕМ верзију
лиценце? Колико је потребно CAL лиценци и који тип "USER" или "DЕVICE" ?
3. Да ли сте квалификовани за MS Governemnet licence (GOV) ?

licence.

Одговор на питање број 1:
Одговор на питање бр. 1 дат је кроз Измене и допуне КД бр. 1 од 25.07.2016. године.
Такође, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша је квалификована за Microsoft Governemnet

Питање број 2 oд 22.07.2016 године:
На страни 21 конкурсне документације тражили сте Windows server 2012 R2 Essential (64
bit) за 40 корисника (25+15). Windows server Essentials подржава максимално 25 корисника.
Молим вас за појашњење шта тачно значи 25+15?
Да ли вам требају 2 лиценце, једна за 25 корисника а друга за 15 корисника?
Одговор на питање број 2:
Одговор на питање бр. 2 дат је кроз Измене и допуне КД бр. 1 од 25.07.2016. године
Питање број 3 oд 22.07.2016 године:
Наиме према правима лиценцирања није могуће набавити Windows server 2012 R2 Essential
(64 bit) за 40 корисника (25+15), односно максималан број корисника је 25.
У складу са наведеним замолила бих Вас да измените техничку документацију.
Уколико Вам је неопходан тражени број корисника, предлажемо набавку Windows Server
Standard лиценце уз 40 CALova.
Одговор на питање број 3:
Одговор на питање бр. 3 дат је кроз Измене и допуне КД бр. 1 од 25.07.2016. године

У Нишу, дана 25.07.2016. године

