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Комисија за јавну набавку мале вредности услуга - Услуга издавања дигиталних сертификата
– ЈНМВ бр. 02/16 образована решењем број 404-242/2016/03 од 24.05.2016. године, на основу
члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15, 68/15, у даљем
тексту: Закон), припремила је дана 14.06.2016. године
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
у поступку јавне набавке мале вредности услуга
- Услуга издавања дигиталних сертификата – ЈНМВ бр. 02/16
Дана 13. јуна 2016. године, заинтересовано лице се обратило Наручиоцу са захтевом за
појашњењем конкурсне документације у предметном поступку јавне набавке мале вредности ЈН
бр 02/16 следеће садржине:
„Poštovani,
Molim za pojašnjenje u vezi konkursne dokumentacije JNMV br. 02/2016.
U zahtevu, u Tabeli 1, pod rednim brojem 2 piše: „Digitalni sertifikat koji se izdaje za više domenskih
imena servera sa validacijom organizacije. Količina: 25 komada“. Budući da se sertifikati koji se izdaju
za više domenskih imena ne izdaju za neograničen broj domenskih imena i da od broja domenskih
imena zavisi konačna cena, molim vas da pojasnite da li se radi o jednom sertifikatu uz koji bi išlo 25
dodatnih domenskih imena, ili vam je potrebno 25 sertifikata i uz svaki određeni broj dodatnih
domenskih imena? Ako je u pitanju ovo drugo, potrebno je da znamo koliko domenskih imena ide uz
svaki sertifikat. „

Комисија за јавну набавку, констатује да је протекао рок за постављање питања сходно члану 63.
Закона, међутим у циљу обезбеђивања што веће конкуренције, Комисија за јавну набавку је
оценила да је у конкретном случају целисходно дати следећи
ОДГОВОР
У складу са захтевом из техничке спецификације за предметну јавну набавку, неопходно је
понудити 25 дигиталних сертификата који се издају за више доменских имена сервера са
валидацијом организације. Из наведеног захтева произилази да ће се сматрати прихватљивом
она понуда понуђача код које се за сваки од тих сертификата понуди минимум два доменска
имена.
Ова појашњења Конкурсне документације за предметну јавну набавку чине саставни део
Конкурсне документације, и понуђачи су у обавези да своје понуде припремају и у складу са овим
појашњењима.
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