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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 5 на питање од 01. 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:
У измењеној Конкурсној документацији од 30.11.2016. године, за сва три експерта који се
бодују, сте предвидели да су учествовали на пројектима развоја и имплементације софтверских
система веће вредности од 500.000 евра без пдв-а. Надаље, у објашњавању рангирања, између
осталог, сте навели да се прегледа „укупна вредност пројекта (егзактна вредност или да ли је
мања или већа од 500.000,00 евра; динарске вредности прерачунавају се у евре по средњем
курсу на дан закључења уговора). С друге стране, у додатним условима – пословни капацитет
сте предвидели три референце, од којих је једна у јавној управи, чија вредност по пројекту није
мања од 120.000.000,00 РСД, а у потврдама се уписују вредности пројеката. Молимо Вас да и у
овим референцама може да се упише егзактна вредност или да ли је мања или већа од
1.200.000,00 РСД, с обзиром да је у многим компанија егзактна вредност пословна тајна.
Одговор: У додатним условима – као потврда пословног капацитета с обзиром да је у многим
компанијама егзактна вредност пословна тајна, у таквим случајевима осим егзактне вредности
може да се упише да ли је вредност мања или већа од 120.000.000,00 РСД, али иста мора да
буде оверена од стране наручилаца пројекта и понуђача који под кривичном и материјалном
одговорношћу гарантује за тачност података.

Питање бр 2:
У Измени и допуни Конкурсне документације од 30.11.2016. , извршене су веома битне
промене:
критеријума за доделу уговора;
бодовање и начин доказивања квалитета кључних експерата;
повећање вредности пројеката Вође тима са 500.000 евра на 1.000.000 евра;
проширење опсега релевантних пројеката за Вођу тима и на правна лица са
већинским државним капиталом;
могућност сабирања вредности појединих уговора који чине један пројекат;

увођење гарантног периода од 24 месеци;
увођење MAF-а за софтвер за предиктивну аналитику/процену ризика и MAF-а
за софтвер за пословно извештавање
Поред ових промена, извршене су и битне промене у Техничкој спецификацији у тачки 15.
Детаљни пословни захтеви:
„Понуђени модул за пословно извештавање, на кога се односе функционални
захтеви Ф-06-11 до Ф06-25, треба да представља лиценцирано готово решење, неку од
познатих комерцијалних платформи за пословно извештавање (енгл. Commercial of-theshelf)“, што је потпуно нови захтев, јер је претходно могло да се понуди тзв. „custom“ –
прилагођено програмирано решење за пословно извештавање.
Нов захтев да се достави Техничка понуда у којој ће описати понуђено техничко
решење у складу са захтевима (функционалним и нефункционалним), јер је претходно
могло да се чекирају захтеви са „ДА“ и „НЕ“.
Имајући у виду да су измене и допуне значајне, да у великој мери утичу на припрему понуде,
молимо Вас да продужите рок за предају понуде за 7 дана.
Одговор: сматрамо да измене и допуне Конкурсне документације само додатно објашњавају
захтеве из техничке документације и као такве не утичу на саму припрему понуде у толикој
мери како би се продужио рок за предају понуде. У наставку следи образложење свих
тражених измена.
критеријума за доделу уговора;
Променом критеријума за доделу уговора односно укидање бодовања референци услед
техничке грешке према елементима критеријума економски најповољније понуда из
члана 85. став 2. Закона о јавним набавкама и промена бодовања цене као такво не
утиче на саму припрему понуде у толикој мери како би се продужио рок за предају
понуде. Нарочито имајући у виду да је број и звање кадровског капацитета (кључних
експерата) остао непромењен.
бодовање и начин доказивања квалитета кључних експерата;
Наручилац је одредио да је квалитет кадрова елемент критеријума за оцењивање
понуда. У том смислу даље наводимо да понуђачи нису ограничени да учествују у
поступку, јер се не ради о обавезном услову, односно додатном услову за учешће.
Потом, како је предмет јавне набавке имплементација врло комплексног
информационог система велике вредности, сматрамо да промена и увођење додатних
пондера за доказивање квалитета кључних експерата није ограничавајући већ само
доприноси одабиру квалитетних кадрова и као такво доприноси значајно успешности
пројекта;
повећање вредности пројеката Вође тима са 500.000 евра на 1.000.000 евра;
Сходно чл. 85 Закона о јавним набавкама Наручилац је одредио да је квалитет кадрова
елемент критеријума за оцењивање понуда. У том смислу даље наводимо да понуђачи
нису ограничени да учествују у поступку, јер се не ради о обавезном услову, односно
додатном услову за учешће. Потом, како је предмет јавне набавке имплементација врло
комплексног информационог система велике вредности, сматрамо да повећање
вредности пројеката вoђе тима са 500.000 евра на 1.000.000 евра доприноси одабиру
квалитетних кадрова и као такво доприноси значајно успешности пројекта;
Како захтеви не би били ограничавајући бодовање Вође тима је проширено те се поред
бодовања руковођења пројектима из домена информационих технологија веће
вредности од 1.000.000,00 евра (без пдв) такође бодују и:


Висока стручна спрема или виши степен стручне спреме





Искуство у руковођењу ИТ пројектима
руковођење пројектима из домена развоја информационих система (развој
софтвера) у оквиру државне управе у Републици Србији, односно правна лица
са већинским државним капиталом, веће вредности од 500.000,00 евра без пдв-а
руковођење пројектима из домена развоја информационих система (развој
софтвера) у различитим инспекцијским органима

проширење опсега релевантних пројеката за Вођу тима и на правна лица са
већинским државним капиталом;
Како поступак јавне набавке не би био ограничавајући уведена је промена у конкурсној
документацији чиме је проширен опсег релевантних пројеката за Вођу тима и на правна
лица са већинским државним капиталом. Таквом променом је понуђачима додатно
олакшан поступак проналажења кључних експерата.
могућност сабирања вредности појединих уговора који чине један пројекат;
Како поступак јавне набавке не би био ограничавајући уведена је промена у конкурсној
документацији чиме је уведена могућност сабирања вредности појединих уговора који
чине један пројекат и као такво понуђачима увећана могућност учешћа односно
прибављања референци.
увођење гарантног периода од 24 месеци;
Увођење односно постојање гарантног рока је законска обавеза и као таква је убачена у
техничку документацију услед уочене техничке грешке.
увођење MAF-а за софтвер за предикативну аналитику/процену ризика и MAF-а
за софтвер за пословно извештавање
Сматрамо да постоји довољан број Ауторизација локалне канцеларије произвођача
платформе те као такво захтев није ограничавајући и као такво не утиче на саму
припрему понуде у толикој мери како би се продужио рок за предају понуде.
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