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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА БР. 1
У отвореном поступку јавне набавке 1.2.1/17, услуге – Израда и имплементација
јединственог информационог система за планирање и праћење спровођења јавних политика,
потенцијални понуђач је поднео захтев за додатним информацијама и појашњењима
конкурсне документације. У складу са одредбама члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), наручилац Републички Секретаријат за
јавне политике, ул. Влајковићева бр.10, Београд, доставља одговоре:
Питање 1.
„Да ли је потребно у обрасцу 2 – „Образац структуре цене са упутством како да се попуни“,
или на неком другом месту у понуди, навести опредељени лиценцни софтвер, платформе или
компоненте које ће бити коришћене у имплементацији без обзира на број и врсту истог?“
Одговор:
Уколико понуђено решење захтева лиценце за коришћење односно коришћење лиценцираног
софтвера, понуђачи су у обавези да поседују ауторизацију/овлашћење произвођача софтвера
(МAF – Manufacturer Autorisation Form) дa могу у овој јавној набавци нудити услуге
лиценцирања софтвера који се користи за имплементацију решења, а која, између осталог,
садржи и назив лиценцираног софтвера. Ауторизацију/овлашћење произвођача софтвера
понуђачи достављају уз Образац 6 - Изјава о испуњености услова у погледу техничког
капацитета, само уколико понуђено решење захтева лиценце за коришћење.
Наручилац није предвидео да се у Обрасцу 2 - Образац структуре цене са упутством како да
се попуни, наводе предметни подаци.
Питање 2.
„Да ли је могуће понудити софтверско решење “u cloudu” – које се не би инсталирало на
локацији Наручиоца, него би било хостовано у неком дата центру ван инфраструктуре и мреже
државних органа?“
Одговор:
Наручилац не прихвата софтверско решење понуђено у „cloud-u“.

Питање 3.
„Да ли BI (Business Inteligence) платформа као веома важан део система, а која би била део
понуђеног решења, треба да буде нека глобално позната BI платформа и на који начин, тј. на
бази којих извора би се могло доказати да је понуђена BI плаформа одговарајућа (Gartner,
Forester, IDC itd.)?“
Одговор:
Уколико понуђач нуди решење које користи лиценцни софтвер за BI (Business Inteligence) оно
мора бити глобално познато и наведено у Gartner извештају за 2017. годину (Gartner Magic
Quadrant for Business Intelligence and Analytics platforms 2017).
Питање 4.
„Да ли решење мора да има способност рада на различитим оперативним системима и на којим
оперативним системима понуђено решење треба бити сертификовано за рад?“
Одговор:
Понуђено решење треба да има способност рада на различитим оперативним системима који
се користе у органима јавне управе и то: Windows, Linux и Mac OS X (OS X).
Питање 5.
„У конкурсној документацији у делу техничке спецификације/функционални захтеви
спецификације је под тачкама 19 и 20 наведено да је потребно повезати решење са базама
података 5 институција које одреди наручилац а у току фазе имплементације. Молимо вас да
појасните које су институције у питању, односно који је начин и тип повезивања, као и који
подаци се синхронизују.“
Одговор:
Решење мора да има могућност повлачења података из различитих система и база података.
Мора да поседује могућност коришћења JDBC и ODBC као протокола за спајање решења са
релационим базама. Требало би као изворе података да подржи следеће базе и типове фајлова:
Microsoft SQL Server, Oracle, Sybase, IBM DB2, Microsoft Access, текстуалне фајлове, XML
фајлове и било коју базу података или фајл којима се може приступити преко ODBC
протокола.
Списак институција Наручилац ће изабраном понуђачу доставити у примереном року, пре
почетка фазе имплементације, а након потписивања одговрајућих протокола о сарадњи са 5
институција.
Питање 6.
„У конкурсној документацији у делу техничке спецификације/функционални захтеви
спецификације је под тачком 22 наведено да је потребно обезбедити несметани рад кроз све
постојеће комерцијалне web претраживаче. Овакав захтев није могуће испунити уколико се
подржава и захтев дефинисан тачком 8, односно захтев по питању сигурности. Молимо Вас да
дефинишете које web претраживаче је потребно да подржава, као и које верзије истих.“
Одговор:
Тачка 8. се односи на унутрашњу политику безбедности самог решења односно ко од
корисника има приступ ком делу система. Решење треба да обезбеди несметан рад кроз

постојеће web претраживаче и то: Internet Explorer 10 или Edge, Firefox верзија 50, Chrome
верзија 50, Opera 35, Safari
Питање 7.
„У конкурсној документацији у делу техничке спецификације/функционални захтеви
спецификације је под тачкама 26,27,28,29 и 30, односно активно и пасивно архивирање није
довољно функционално дефинисано. Захтев да “треба подесити тако да брзина приступа
активној архиви буде знатно боља у односу на брзину приступа пасивној архиви” је врло
непрецизан, односно карактеристика “знатно боља брзина” није квантификована и није могуће
на егзактан начин оценити да ли је решење одговарајуће.“
Одговор:
Брзина приступа и активној и пасивној архиви треба да буде таква да обезбеди несметан рад у
реалном времену корисницима система, а полазећи од чињенице да је активна архива у знатној
већој употреби од пасивне и одзив тог система треба да буде барем два пута бржи од одзива
приступа пасивној архиви.
Питање 8.
„У оквиру конкурсне документације, на страни 10, дефинисано је да је обавеза понуђача да
достави техничку и осталу документацију која се тиче стандардних функционалности решења
пожељно на српском језику али обавезно на енглеском језику. Имајући у виду да постоји
могућност да понуду да домаћи понуђач који нуди сопствено решење за које не постоји
документација на енглеском, а имајући у виду и то да је наручилац из Србије, молимо Вас да
потврдите да је документацију могуће доставити на српском или енглеском језику.“
Одговор:
Уколико домаћи понуђач нуди сопствено решење или решење другог домаћег произвођача
софтвера, техничка и остала документација која се тиче стандардних функционалности
решења, доставља се само на српском језику;
Уколико понуђач нуди решење произвођача софтвера где је оригинална техничка и остала
документација која се тиче стандардних функционалности решења на енглеском језику,
понуђач је дужан да исту достави на енглеском језику, а пожељно је да техничка и остала
документација буде и на српском језику.
Наручилац ће сходно постављеним питањима и датим одговорима извршити измене и
допуне конкурсне документације за јавну набавку број 1.2.1/17, услуге – Израда и
имплементација јединственог информационог система за планирање и праћење спровођења
јавних политика и продужити рок за подношење понуда.
Комисија за јавну набавку

