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Датум: 10.12.2018. 

 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

Предмет: Одгпвпр на захтев за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде 

     Пп захтеву заинтереспванпг лица за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде у ппступку јавне набавке мале вреднпсти чији су предмет услуге, 

Прпграмски пакети и анти вирусни спфтвер - пп партијама, редни брпј јавне набавке 1.2.37/2018, 

Наручилац у складу са чланпм 63. Закпна п јавним набавкама, пбјављује пдгпвпр. 

Питаоа:  

     Ima par pitanja vezana za JN 1.2.37/2018. 

1. Da li prihvatate potvrdu od strane Microsofta koja je izdata sa datumom izdavanja potvrde iz 
oktobra meseca?  

2. Za Partiju 1 ste naveli office 365 business ali naveliste da je tip medija – full packaged FPP. S 
obzirom da ne postoji proizvod office 365 business FPP da li može da se ponudui Office 365 
business, jednogodišnja licenca, ali je online. Naime, online office 365 proizvod sadrži: 

 

      

Outlook  Word Excel 

      

PowerPoint  OneNote  Access (samo PC) 
 

 

  

    

 

 
  

OneDrive za posao  
 

  

 

                           Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију  

                   енергије и флуида и пружање услуга 

                  ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ 

                   34000 Крагујевац, Косовска 4А 

            Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; е-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com 

            PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка                                                                                                                      
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 (Nije uključeno hostovanje poslovne e-pošte) 

 Verzije Office 2016 aplikacija za stone računare: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, 
uz Access (samo PC) 

 Veb verzije programa Outlook, Word, Excel i PowerPoint 

 Jedna licenca pokriva 5 PC ili Mac računara, 5 telefona i 5 tableta po korisniku 

 1 TB OneDrive skladišta 

 Maksimalni broj korisnika: 300 

 Podrška za primenu usluge FastTrack uz više od 50 kupljenih licenci bez dodatnih troškova 

 Podrška non-stop preko telefona i veba 

 Licenciran za komercijalnu upotrebu 
 
U ovom slučaju korisnik ima office 365 portal online odakle upravlja licencama.  
 

Одгпвпри: 

1. Није прпблем са пптврдпм из пктпбра. 

2. Дпшлп је дп грешке приликпм писаоа спецификације. Одгпвара нам online верзија Office 365 

business, једнпгпдишоа лиценца. 

 

Кпнкурсна дпкументација се меоа на следећи начин: 

 

- На страни брпј 4 меоа се ппис у табели за тип медија, кап и у техничкпм ппису (за 

партију 1); 

- На страни брпј 24 у пбрасцу спецификације за партију 1 меоа се ппис у табели за тип 

медија; 

 

     Ппнуђачи мпрају да прилагпде свпје ппнуде изменама у кпнкурснпј дпкументацији.  

     Будући да се кпнкурсна дпкументација меоа на 8 и маое дана дп истека рпка за ппднпшеое 

ппнуда, врши се прпдужеое рпка за ппднпшеое и птвараое ппнуда на 17.12.2018. гпдине у 

11:00, пднпснп 11:30 часпва. 

 

                                                                              Кпмисија за јавну набавку брпј  1.2.37/2018 


