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Број: 1-02-4042-29/19-6
Датум: 22.10.2019.
Београд

ПОЈАШЊЕЊЕ КОПКУРСПЕ ДОКУМЕПТАЦИЈЕ - 1
у отвореном поступку за јавну набавку добара — 1-02-4042-29/19

Питање 1:
Па страни 4. Конкурсне, I1I „Врста услуге, техничке спецификација, принципи
одржавања, место извршења, категорије и пријава проблема, начин спровођења контроле",
предмет набавке за Партију 1 је Софтвер за рачунарско пројектовање са гаранцијом на три

године и обуком за рад — лиценце за AutoCAD.
Да ли је предмет набавке услуге трогидишњег најма лиценци програма AutoCAD —
including specialized toolsets Subscription или AutoCAD LT 2020?
Одговор 1:
У техничкој спецификације су наведене техничке карактеристике које софтвер који је
предмет партије 1 треба да испуњава. У складу са истим понуlјачи су дужни да понуде

одговарајући софтвер (нпр. AutoCAD LT 2020 или други одговарајући софтвер).

Питање 2:
Па страни 4 конкурсне документације наведено је да куповином лиценце мора бити

омогућена и Обука за рад y AutoCAD-u за 5 (петоро) запослених на српском језику у трајању
од минимум 4 (четири) недеље. Колики број школских часова је предвиlје за обуку 5
запослених?
Одговор 2:
Минимум 45 школских часова по запосленом (225 школских часова укупно).
Питање 3: У предлогу уговора, у члану 5, на страни 31 назначено је да се испорука

предмета набавке врши на одговарајућем медијуму (DVD-ROM, CD-ROM, USB....).
Обавештавамо вас да се испорука лиценци софтвера врши искључиво електронским путем.
Под испоруком се подразумева пријем електронског сертификата са линком за преузимање
софтвера, те вас у складу са горе наведеним молимо за измену предлога уговора.
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Одговор 3:
Наручилац остаје при начину испоруке који је дефинисан моделом уговора.
Наручилац указује да понуђач након пријем електронског сертификата са линком за
преузимање софтвера, исти пребаце на одговарајући медијум и исти доставе наручиоцу

Гирослав Ристић
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