Република Србија
MИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Дирекција за електронску управу
Београд, Дечанска 8а
Број: 404-02-43/2016-01
Датум: 02.12.2016.
Одговор на захтев за додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде
У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12,
14/15 и 68/15) достављамо Одговор 9 на питање од 02. децембра 2016. године, у вези са
припремањем понуде за јавну набавку број ЈН – О - 5/2016 за услугу – Успостављање
јединственог информационог система за инспекције – Е – инспектор.
Питање бр.1:
На страни 8. измењене тендерске документације стоји навод:
У обрасцу 11. ОБРАЗАЦ – РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ЗА ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
1 брише се постојећи став 2. а уписује нови текст који гласи: „Понуђач треба да у претходних
пет (5) година има најмање три (3) успешно реализована пројекта у области израде
информационих система, а који обухватају управљање предметима и размену података путем
електронских сервиса, од којих један (1) где референтни наручилац припада јавној управи;
вредност пројекта треба да је већа од 120.000.000,00 динара без ПДВ-а.
На страни 143 је измењен 11. ОБРАЗАЦ – РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ЗА ПОСЛОВНИ
КАПАЦИТЕТ у складу са овом изменом.
Одавде произилази да се тражи једна референца са вредношћу већом од 120.000.000 РСД.
На страни 37. измењене тендерске документације у табели услова стоји додатни услов под
редним бројем 4:
-„да располаже неопходним пословним капацитетом:
1) У претходних пет (5) година најмање три (3) имплементирана пројекта у области израде
информационих система, а који обухватају управљање предметима и размену података путем
еСервиса, од којих један (1) у јавној управи, чија вредност по пројекту није мања од
120.000.000,00 РСД“
Одавде произилази да се траже 3 референце са вредношћу већом од 120.000.000 РСД
Како се опис услована стр. 37 и опис у 11. обрасцу не поклапају у садржини и смислу молимо
за појашњење. Молимо потврдите шта су минимални услови:
А) једна (или три) референце за коју је корисник из јавне управе?
Б) једна (1) или три (3) референце са вредношћу преко 120.000.000 динара?

В) Молимо усагласите услов на стр. 37 и образац 11. на начин да буде јасно да ли се тражи
вредност већа од 120.000.000 динара са или без ПДВ-а.
Oдговор:
Како је у табели услова већ дефинисано понуђач треба да располаже неопходним пословним
капацитетом тј. да има у претходних пет (5) година најмање три (3) имплементирана пројекта у
области израде информационих система, а који обухватају управљање предметима и размену
података путем еСервиса, од којих један (1) у јавној управи, чија вредност по пројекту није
мања од 120.000.000,00 РСД“
Дакле понуђач треба да има укупно три (3) пројекта вредности које нису мање од
120.000.000,00 РСД. од којих један (1) треба да буде у јавној управи.
Вредност сваког пројекта треба да буде не мања од 120.000.000,00 РСД без ПДВ-а.
Питање бр.2:
За пројекте/ референце којима се доказује испуњеност додатних услова, а који су реализовани
у валутама другачијим од динара, молимо да наведете начин на који се врши прерачун у
динарску вредност.
Oдговор:
Како је у конкурсној документацији у делу Квалитет ангажованих кадрова (кључни експерти)
као доказивање вредности референци већ дефинисано, динарске вредности прерачунавају се у
евре по средњем курсу на дан закључења уговора. На исти начин по средњем курсу на дан
закључења уговорa прерачунавају се у динарску противвредност вредности из других валута.
Питање бр.3:
Молимо да у тачки 3.9 ускладите описе начина и услова плаћања са моделом уговора (члан 5.).
Наиме у овој тачки је изостављено да се наведе да су износи плаћања наведени под ставкама
2,3,4,5 и 6 умањени за 3% односно 5% вредности уговора. Како су сада дефинисани начин и
услови плаћања произилази да ће Наручилац платити 123% вредности уговора.
Oдговор:
Без обзира што није у тачки 3.9 усклађен опис начина и услова плаћања са моделом уговора
(члан 5.), наручилац ће платити 100% вредности уговора, онако како је у члану 5. модела
уговора наедено.
Питање бр.4:
Молимо вас да дефинишете рок за коначно правдање аванса.
Oдговор:
Рок за коначно правдање аванса је са исплатом 15% вредности уговора по достављању
Извештаја о финалној и интеграној успостави система над свих 36 инспекција, умањено за 5%
вредности уговора на име плаћеног аванса, а то је 18 месеци након потписивања уговора.
Питање бр.5:
У измењеном тексту услова 4.3 (лиценицрани софтвер за предиктивну анализу/процену ризика
и пословно извештавање) тражи се COTS лиценцирани софтвер са МАФ-ом локалне
канцеларије произвођача. Да ли задовољава услове доказано квалитетно решење (широм света
коришћено на „enterprise“ нивоу) на бази отвореног кода ?

Oдговор:
Наручилац је техничком спецификацијом предвидео COTS решење у делу предиктивне
анализе и пословног извештавања и пре измене конкурсне документације. Сходно томе,
наручилац не може прихватити решење на бази отвореног кода и наручилац остаје при својим
захтевима.
Питање бр.6:
У измењеном тексту услова 4.3 (лиценицрани софтвер за базу података) тражи се ЦОТС
лиценцирана база података МАФ-ом локалне канцеларије произвођача. Да ли задовољава
услове доказано квалитетна (широм света коришћена на „enterprise“ нивоу) база података
отвореног кода ?
Oдговор:
Имајући у виду значај пројекта, наручилац не може прихватити базу података отвореног кода.
Наручилац остаје при својим захтевима.
Питање бр.7:
У додатним условима везано за кадровски капацитет тражено је да понуђач има радно
ангажовано 4 програмера ВСС. Да ли један од ових четири обавезна програмера може бити
предложени кључни експерт 2 (ИТ стручњак - главни програмер)? Или је потребно
предложити укупно 5 програмера: 4 програмера +1 главни програмер?
Oдговор:
Потребно је предложити укупно 5 програмера: 4 програмера (који су одређени као додатни
услов за које понуђач у поступку јавне набавке мора да пружи потребне доказе + 1 ИТ
стручњак – Главни програмер који је ангажовани кадар (кључни експерти) чији се квалитет
бодује.

