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ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО 
Синђелићева 62 
Број: ОБВ-01-5937 
Датум: 14.08.2016.г. 

 
 

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације на захтев заинтересованог лица   
       
 На основу чл.63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 68/15) 
достављамо појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересових лица упућена 
електронским путем  дана 13.08.2016.г. а у вези јавне набавке ЈНМВ бр.10/2016 – Набавка 
добара- –Набавка рачунарске опреме за потребе Опште болнице Ваљево. 
 

Додатно појашњење Конкурсне документације се односи на следећa постављенa 
питањa:  
 

Питање број 1: На страни 24 конкурсне документације, у делу који се односи на опис предмета 
јавне набавке,под тачком два навели сте да захтевате следеће: „Microsoft Windows 7 profesional 
OEM government license“. Лиценце које сте навели у захтеву не постоје, тачније не постоје OEM 
government license. Постоје само OEM license које се везују за нов рачунар. Такође, из конкурсне 
документације закључујемо да поменуте лиценце узимате за рачунаре који су предмет партије1. 
Како се ради о две одвојене партије, постоји могућност да те две партије добију два различита 
понуђача. У том случају, ви као Наручилац долазите у потенцијални проблем да ће на две 
различите фактуре, са различитим датумима и од потенцијално различитих понуђача имати 
рачунаре и лиценце. Самим тим, уколику на истој фактури нису рачунари и ОЕМ оперативни 
систем Ви као Наручилац долазите у потенцијалну опасност да Вам рачунари нису лиценцирани 
на прави начин. Наведени проблем можете превазићи тако што ћете уместо наведених 
„Microsoft Windows 7 profesional OEM government license“ прихватити лиценце FQC-09478 
WinPro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine. Ради се о лиценцама које се као и ОЕМ 
лиценце везују за хардвер на којем су инсталиране, имају право downgrade на Windows 7 
Profesional. 
Молимо Вас да прихватите да ће те као исправну оценити понуду понуђача који нуди  само 
FQC-09478 WinPro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine, а у циљу како бисте Ви као 
Наручилац имали исправно лиценциране рачунаре.  

 
Одговор: Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и извршиће измену 
конкурсне документацији.  
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