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MИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
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Дирекција за електронску управу
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Одговор на захтев за додатне информације или појашњења конкурсне
документације за јавну набавкау услуге –Имплементација електронских регистарa
великих имаоца података на јединственој сервисној магистрали (Govarnment Servis
Bus) ради подизања нивоа коришћења електронских сервиса, ЈН БР– 03/2016
У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број
124/12, 14/15 и 68/15) достављамо вам Одговор 7 на питања од 30. септембра 2016.
године, у вези са припремањем понуде за услуге - Имплементација електронских
регистарa великих имаоца података на јединственој сервисној магистрали (Govarnment
Servis Bus) ради подизања нивоа коришћења електронских сервиса:
Питање бр:1. Молимо вас да потврдите наше разумевање да један пројекат може да се
користи као референца за испуњавање истовремено захтева за Пословним капацитетом
1 и Пословним капацитетом 2. Како захтев за пословни капацитет 1 гласи: “Понуђач
треба да поседује најмање једну реализовану референцу за развој и имплементацију
портала јавне управе (G2B, G2C и G2G) и то такву да:
а) се на порталу пружају електронске услуге за грађане, привреду и државне
органе
b) да портал поседује развијен генератор електронских услуга/формулара
c) да је развијен на технологији коју понуђач предлаже кроз достављену понуду
(у смислу базе података и развојног окружења)
d) да има интеграцију са званичним системом за издавање електронског
временскогжига (ТSА)
е) да је вредност референце вецћа од 30.000.000 динара”
а измењени захтев за Пословни капацитет 2: „Понуђач треба да поседује (I) најмање
једну референцу из органа државне управе за имплементацију система за издавање
електронског временског жига или (II) бар једну референцу за интеграцију портала
са неким од званичних система за издавање временског жига (ТSА).”
произилази да референца која испуњава услов d) истовремено испуњава I услов (II).
Молимо потврдите наше разумевање да се испуњеност услова за технички капацитет
може задовољити једним пројектом који испуњава горе наведене услове.

Oдговор:
Понуђач мора одговорити на сваки захтев понаособ, без обзира што више референци
потписује исти референтни наручилац.
Питање бр:2. У циљу да би се што већи број понуђача укључио у предметну набавку и
био у могућности да понуди релевантно решење молимо Вас да измените захтев за
Пословни капацитет 1 на начин да се тражи имплементација портала јавне управе (G2B
и/или G2G и G2C) односно под захтев се на порталу пружају електронске услуге за
грађане, државне органе и/или привреду. Постоје релевантни пројекти из области еуправе који не укључују све три категорије корисника.
Oдговор:
С обзиром на пројектовани систем који трба да задовољи сва три сегмента у односу на
тип услуга електронске управе, важно је да понуђач покаже пословни капацитет у већ
урађеном систему којки интегрално задовољава све наведене критеријуме. Имајући у
виду наведено, захтев се не може прихватити.
Питање бр:2. Молимо Вас да измените захтев за кадровски капацитет Кадровски
капацитет
Кадровски капацитет 2:
Кључни члан ови пројектног тима треба да поседују следеће квалификације и
искуство:
Руководилац пројекта:
• Висока стручна спрема техничких или организационих наука
• 10 година рада у струци
• Поседује важецћи PMP (Project Маnаgement Professional) или сличан
сертификат којим се потврђује оспособљеност за руковођење пројектима
• Поседује искуство у руковођењу најмање једним референтним пројектом
развоја и имплементације портала реализованог у државноју прави, путем кога
се пружају електронске услуге за грађане, привреду и државне органе, који
поседује развијен генератор електронских услуга/формулара, који је развијен на
технологији коју понуђач предлаже кроз достављену понуду (у смислу базе
података и развојног окружења) и који има интеграцију са званичним системом
за издавањее лектронског временског жига (ТSА).
тако да има следећи текст:
Кадровски капацитет 2:
Кључни члан ови пројектног тима треба да поседују следеће квалификације и
искуство:
Руководилац пројекта:
• Висока стручна спрема техничких или организационих наука
• 10 година рада у струци
• Поседује важећи PMP (Project Маnаgement Professional) или сличан сертификат којим
се потврђује оспособљеност за руковођење пројектима

• Поседује искуство у руковођењу најмање једним референтним пројектом развоја и
имплементације портала реализованог у државној управи, путем кога се пружају
електронске услуге за грађане, привреду или државнеоргане, који поседује развијен
генератор електронских услуга/формулара.
Технологија који понуђач нуди и искуство са интеграцијом са званичним системом за
издавање електронског временског жига (ТSА) нису о ддиректног значаја за знања и
вештине потребне за управљање пројектом. На начин на који су захтеви тренутно
постављени практично се захтева да понуђач ангажује истог Руководиоца пројекта који
је радио на пројекту који се прилаже као референцу (Пословни капацитет 1). С друге
стране за интеграцију са ТSА је засебно тражен стручњак из ове области.
Молимо Вас да овај услов измените и омогућите другим понуђачима да припреме
квалитетну понуду.
Oдговор:
Имајући у виду период за који је потребно имплементирати пројекат, не постоји
простор за додатно уходавање пројектног тима и посебно обучавање кључних фукција
у тиму, у шта свакако спада у рола пројект менаџера. С тога је неопходно да неко ко
води пројекат има и искуство у оваквим пројектима. Имајући у виду наведено, захтев
се не може прихватити.
Питање бр:3. Да ли лица којима се доказује кадровски капацитет морају бити стално
запослени или могу имати уговор о ангажовању са понуђачем, у складу са Законом о
раду.
Oдговор:
Лица којима се доказује кадровски капацитет не морају бити стално запослена, могу
имати уговор о ангажовању са понуђачем, у складу са Законом о раду
Питање бр:4. Да ли је прихватљиво да лица којима се доказује кадровски капацитет
буду стално запослени у ћерка фирми понуђача и имају уговор о ангажовању са
понуђачем?
Oдговор:
Да, прихватљиво је да лица којима се доказује кадровски капацитет буду стално
запослени у ћерка фирми понуђача и имају уговор о ангажовању са понуђачем.
Питање бр:5. Да ли је за корисника прихватљиво да кандидат за руководиоца пројекта
има PRINCE сертификат из области управљања пројектима?
Oдговор:
Да, PRINCE сертификат из области управљања пројектима је апсолутно прихватљив.

