
 

 

 

 

 

           

           Др Александра Костића бр.9, Београд, Србија                         
          Датум 21.2.2020. године 

 

 

 
Одговори на питања у  вези јавне набавке ЈН 105/2019 – Техничка подршка за Microsoft 

производе 

 

Поштовани, 

Молимо вас за одговор на питањa koja су у вези јавне набавке добара: Техничка подршка за Microsoft 

производе ЈН 105/2019:У односу на измену документације коју је начинио Наручилац 14.02.2020. године 
констатујемо да је по питању кадровског капацитета и пословног капацитета наведена измена супротна 

Закону о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), односно 
одредбама чл. 76. Наиме, Наручилац може захтевати, сходно чл. 76 ст. 2 и 6, услове имајући у виду 

предмет набавке (тако да су заиста потребни за реализацију набавке, сразмерни) и то тако да 
критеријуми морају да буду у логичкој вези са предметом набавке.  

У прилог изнетом наводимо аргументе, те износимо даље питања, како следи: 

Питање 1: 

1. Сертификат Microsoft Certified Solutions Expert: Data Management and Analytics који се односи на 
аналитику, односно апликације које су посвећене аналитичким извештајима (напредно пословно 

извештавање), које уопште нису предмет набавке, а што се недвосмислено може утврдити прегледом 
техничке спецификације која дефинише предмет набавке. Ниједном речју се не помиње аналитика у 

предмету набавке већ услуге везане за SQL server, Sharepoint и Exchange. Са друге стране, једнакост 

(еквивалентност) наведених сертификата Microsoft Certified Solutions Аssociate SQL Server и Microsoft 
Certified Solutions Expert: Data Management and Analytics апсолутно не постоји, што се може утврдити 

недвосмислено прегледом плана и програма полагања испита за дате сертификате код самог произвођача 
(издаваоца сертификата) за чије се производе и сертификује, компаније Microsoft, на следећим јавно 

доступним адресама: 

- https://www.microsoft.com/en-us/learning/mcsa-sql-certification.aspx где се јасно описује да се 

ради о вештинама везаним за SQL server које су предмет набавке (администрација сервера, 
упити, складиштење података; верзије сервера 2012/2014 или 2016; филтери на веб страни 

сертификације: Data и SQL server) 

Даље на истој адреси одабиром сертификације MCSA BI reporting i BI development које су потребне за 

стицање MCSE Data management and analytics, MCSA Sql server database development i database 
administration за верзију 2016, може се утврдити да се тражене компетенције потпуно ван знања и 

вештина потребних за предметну набавку и да се не односе на предмет набавке, јер предмет набавке нису 
аналитички извештаји и напредно пословно извештвање (енглески: Analytics, BI-Business Intelligence). 

На јавно доступној адреси https://query.prod.cms.rt.microsoft.com/cms/api/am/binary/RE2NfU6   може се 
јасно прегледати путања сертификације (из које наводимо идечак на слици испод) која казује да је 

Наручилац захтевањем MCSE Data management and analytics сертификата непотребно усложнио услов за 
кадровски капацитет, изједначио сертификате који то нису према програму и плану сертификације самог 

произвођача који је једини надлежан за тумачење истог, те захтевао вештине од понуђача које немају 

логичку везу са предметном набавке, јер предмет набавке није аналитика, нити напредно пословно 
извештавање. 
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Са свега изнетог, предлажемо да Наручилац измени противправне услове које је одредио у предметном 
поступку (противно чл. 76 ст. 2 и ст. 6), те измени конкурсну документацију, тако да се захева само 

сертификат Microsoft Certified Solutions Аssociate SQL Server.  

Одговор 1: Одговор на питање заинтересованог лица ће бити дат кроз Измену конкурсне документације. 

 

Питање 2: 

2. Наручилац је захтевао да понуђачи у оквиру пословног капацитета имају компетенцију Application 

Development коју су стекли код произвођача Microsoft у виду статуса, јер имају знања и вештине у пољу 
развоја софтверских апликација, а коју је начинио једнаком (еквивалентном) са компетенцијом Application 

Integration, која се односи на знања и вештине из поља интеграције. Као прво, предмет набавке не 
обухвата уопште развој софтверских апликација, што се недвосмислено може утврдити из прегледа 

техничке спецификације где се ниједном речју не говори да је предмет услуга развој софтверских 
апликација, већ се односи на интеграције у пољу повезивања SQL server-а, Sharepoint-а и Exchange-а и 

њихових интегрисаних сервиса, те миграцију на нову верзију Sharepoint-а. Као друго, прегледом 

компетенција и услова за њих на јавно доступним странама самог произвођача недвомислено се може 
утврдити да наведене две компетенције нису једнаке (еквивалентне), јер би их иначе и сам произвођач 

изједначио и подвео под једну категорију. Дакле, на јавно доступној адреси произвођача 
https://partner.microsoft.com/en-us/membership/application-development-competency јасно се види да се 

знања и вештине које треба да има понуђач (да запослени положе одређене испите, укратко речено) 

односе на технологије развоја апликација и чак клауд апликација, које уопште нису предмет набавке, и 
то: два (Silver ниво) или четири положена испита (Gold ниво) запослених у пољу : Web and Mobile Client 

App Dev, Universal Windows Platform, Azure App Dev OR Azure App Dev Role (опција за 
Образовање/Learning); два или четири положена испита запослених у пољу : Web and Mobile 

Client App Dev, Universal Windows Platform, Azure App Dev OR Azure App Dev Role (опција за 
креирање софтверских апликација/Application builder). Насупрот овоме, фокус подручја за 

знања и вештине, за два или четири запослена код понуђача, ради стицања компетенције 

понуђача Application Integration, односе се на предмет набавке, и то на SQL server (јавно доступно на 
https://partner.microsoft.com/en-us/membership/application-integration-competency ). Према предмету 

потребних испита које треба положити за две наведене компетенције недвосмилено се види да се не ради 
о истим компетенцијама, а да је Application Development усмерен на вештине које нису потребне за 

вршење предметних услуга, те да дакле захтев те врсте није везан за предмет набавке, и не може бити 

стога тражен.  
Са свега изнетог, предлажемо да Наручилац измени противправне услове које је одредио у предметном 

поступку (противно чл. 76 ст 2 и ст. 6), те измени конкурсну документацију, тако да се захева само 
компетенција  Application Integration.  

Скрећемо пажњу Наручиоцу, да је за тумачење једнакости компетенција, као и горе наведених 

сертификата, у тачки 1. овог захтева, сматрамо надлежан само сам произвођач, издавалац сертификата и 
потврда, Microsoft компанија, који на јавно доступним подацима које смо изнели у овом захтеву, 

недвосмислено указује на нееквивалентност поменутих компетенција и сертификата, те у том смислу даље 
сматрамо да су наводи Наручиоца у изменама документације изнети без детаљне анализе података 

произвођача и везивања са самим предметом набавке у техничкој спецификацији.  
Додатно скрећемо пажњу да се поступање Наручиоца, где се квалификовање за учешће у поступку од 

стране понуђача, додатно допуштеним сертификатима и компетенцијама, који нису у вези са предметом 

набавке, не може сматрати законитим, нити се може сматрати последично повећањем конкурентности у 
поступку, што је верујемо била намера Наручиоца, већ напротив противправним деловањем, тако да се 

додатни услови за учешће у поступку дефинишу као противни чл. 76 ЗЈН.   
 

Одговор 2: Одговор на питање заинтересованог лица ће бити дат кроз Измену конкурсне документације. 

 

 

        Комисија за јавне набавке 

                                                                                             

https://partner.microsoft.com/en-us/membership/application-development-competency
https://partner.microsoft.com/en-us/membership/application-integration-competency

