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Датум: 14.12.2015.године
Комисија за јавну набавку услуга – Услуга издавања дигиталних сертификата - ЈНМВ
бр. 03/15, образована Решењем број 404-175/2015/03 од 01.10.2015. године о
образовању комисије за јавну набавку ЈНМВ бр. 03/15, у року предвиђеном чланом 63.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15, 68/15),
припремила је дана 14.12.2015. године
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
у поступку јавне набавке мале вредности
-

Услуга издавања дигиталних сертификата - ЈНМВ бр. 03/15

Дана 11. децембра 2015. године, заинтересовано лице се обратило Наручиоцу
са захтевом појашњењем конкурсне документације у предметном поступку јавне
набавке мале вредности ЈНМВ бр 03/2015 следеће садржине:
„Postovani
molim vas za dodatna pojasnjenja tehnickih karakteristika u Tabeli 1, redni broj 4: Ime
sertifikata: Licni digitalni sertifikat
Koji tacno sertifikat je potreban? SSL za domen name ili class 1 za email nalog? „
Имајући наведени захтев у виду, Комисија за јавну набавку услуга ЈНМВ бр 03/15,
сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15,
68/15), даје следећи
ОДГОВОР
-

Конкурсном документацијом у одељку 3, у табели 1 под редним бројем 4 тражени
су Лични дигитални сертификати типа S/MIME који се могу користити за
аутентификацију крајњих корисника и заштиту електронских писама. У складу са
наведеним захтевима, прихватљивим ће се сматрати дигитални сертификати
типа S/MIME class 1 који испуњавају све тражене техничке карактеристике и који
се користе за e-mail преписку крајњих корисника, а које понуђач понуди у вези са
услугом издавања дигиталних сертификата која је наведена под редним бројем 4
Табеле 1 одељка 3. Конкурсне документације.

Ова појашњења Конкурсне документације за предметну јавну набавку чине саставни
део Конкурсне документације.
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