РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Комисија за јавну набавку
Број: 404-1-26-6/2018-IV
Дана: 22.08.2018. године
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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
14/15 и 68/15) и захтева заинтересованог лица за додатним информацијама или
појашњењима Конкурсне документације (заведених код Наручиоца дана 20.08.2018.
године), а у вези са припремањем понуде, Комисија за јавну набавку објављује
ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА ИЛИ ПОЈАШЊЕЊИМА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈНМВ бр. 26/2018
НАБАВКА ЛИЦЕНЦИ ЗА MICROSOFT ПРОИЗВОДЕ ЗА ПЕРИОД ОД 12 МЕСЕЦИ

2. Наручилац уважава захтев и издвојиће као посебан додатни услов технички
капацитет: да је понуђач сертификован Microsoft партнер (gold Competency
partner). Наручилац је, постављајући захтев у погледу кадровског капацитета,
имао пре свега у виду као неопходно, да би обезбедио начело ефикасности, да
уговор у делу обуке, реализује квалитетан и искусан кадар, у довољном броју, а
што опет обезбеђује валидним сертификатима понуђача.
Сви тражени сертификати су у непосредној вези са предметом набавке.
Сви сертификати су доступни заинтересованим лицима и могу се обезбедити у
одговарајућој процедури. Наручилац је, пре израде конкурсне документације,
утврдио да је постојање наведених сертификата као услов било тражено у више
окончаних поступака јавних набавки. Постављајући овај услов Наручилац је
управо желео да обезбеди квалитетну конкуренцију потенцијалних понуђача.
Наручилац је, такође и пре свега, имао у виду законску обавезу прописану
Законом о информационој безбедности (“Сл.гласник РС” бр. 6/16 И 94/17) који у
погледу мера заштите ИКТ Система, поред осталог прописује и да корисник
ИКТ система предузима мере које имају за циљ обезбеђивање да лица која
користе ИКТ систем односно управљају ИКТ системом буду оспособљена за
посао који раде и разумеју своју одговорност, а што свакако може и треба да се
обезбеди пре свега квалитетном обуком.
Сходно одредбама Закона о информационој безбедости, као и Уредби о
ближем уређењу мера заштите информационо – комуникационих система од
посебног значаја, Nаручилац остаје при захтеву да потенцијални понуђач мора
имати запослена или ангажована лица која поседују сертификате: „Certified
Information Systems Security Professional CISSP“ I Giac security essentials (GSEC)
како би било осигурано да се поменута услуга спроводи на начин који је у
сагласности са поменутим Законом и Уредбом и уз обезбеђивање највишег
нивоа безбедности информационо-комуникационих система.
У погледу минималног броја тренера, Наручилац је имао у виду да је, без
обзира на број запослених лица које треба обучити, потребно да се обука
изврши квалитетно и у најкраћем могућем року, па и истовремено, обзиром на
врсте послова које у оквиру својих надлежности Наручилац врши, односно да
обука не утиче значајно на динамику свакодневних послова Наручиоца.
Наручилац ипак уважава делимично изнету примедбу, па као посебан додатни
услов у погледу кадровског капацитета истиче захтев да понуђач у моменту
подношења понуде у радном односу има 3 Microsoft сертификована тренера.
3. Наручилац уважава примедбе и извршиће измену конкурсне документације
која ће бити објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници
Наручиоца.

Објавити:
- на Порталу јавних набавки
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