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Број: 1-02-4047-34/ 19-9
Датум: 20.11.2019.

Београд
ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке услуга — обуке за
запослене у области информационе безбедности и текнологије, обликоване по партијама, број 1-024047-34/19;
Сходно одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" број 124/12,
14/15 и 68/15), достављамо вам појашњење конкурсне документације у вези са постављеним
питањима од 19.11.2019 године:
ПИТАЊЕ 1:

U konkursnoj dokumentacјi za JN 1-02-4047-34/19 — obuke za zaposlene u oblasti informacione
bezbednosti u tehnologije, oblikovanu po partјama, па strani 5 za partјu 11 Obuka za Windows Server se
navodi da: "Pored obuke, ропиđаčје dužan da obezbedijedan (1) vaučer za polaganje ispita Exam AZ-103:
Microsoft Azure Administrator. "
Da 1i je vaučer potreban za Microsoft Azure Administrator ili za sertifгkaciju za Windows Server
2016, jer se zahtev za ovaj vaučer nalazi u partiji 11 za Windows Server 2016?
ОДГОВОР 1: У оквиру Партије II је потребно обезбедити 1 iзаучер, како је наведено, за

сертификацију за Microsoft Azure Administrator тј ваучер за полагање испита Ехат AZ-103
Microsoft Azure Administrator без обзира што је поред поменутог ваучера, у Партији II и обука за
Windows server 2016.
ПИТАЊЕ 2:

Da lije potrebno da ропиdаё obezbedi dva vaučera, s obzirom daje broj polaznika dva?
ОДГОВОР 2: Неопходно је обезбедити један ваучер за Azure Administrator, y складу са
одговором на прво питање.
ПИТАЊЕ 3:

Da li dokazna dokumentacija koja se prilaže uz ponudu (sertfikati i ostali dokumenti) koja je u
originalu na engleskom jeziku treba biti prevedena na srpskf jezik i overena od strane sudskog tumača?
ОДГОВОР3:
Није потребно преводити сертификате који су оригинално на енлескомјезику на српскијезик.
Довољноје, као доказ о испуњености додатник услова, доставити фотокопију сертификата.

Ово појашњење конкурсне документације објавити у року од три дана од дана пријема
захтева, на Порталујавник набавки и на интернет страници наручиоца.
С поштовањем,
ПРЕДСЕ ~Ку СИЈЕ

~!
ова
Регулаторна агенција за електронске комуникацпје и поштанске услуге
Палмотиfiiева 2, 11 103 Београд, ПАК: 106306, Република Србија
Контакт центар: 011 3242 673, факс: 01 1 3232 537

www.ratel.rs

/

; овљевиfi

