Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-103/2016-12/11
Датум: 28. новембар 2016. године
Београд
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
у отвореном поступку јавне набавке добара
- унапређење рада привредних судова редни број 35/2016
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 25.
новембра 2016. године у 16.02 сати:
1. Питање заинтересованог лица:
Kако је у Додатним информацијама број: 404-02-103/2016-12/8 од 25.11.2016.
године на питање број 5 одговорено да је понуђач у обавези да предложи нову
архитектуру система, молим за информацију о томе на којој страници Конкурсне
документације је назначено да је понуђач у обавези да је дефинише/предложи, и на
којим обрасцима?
1. Одговор Комисије:
С обзиром на то да су предмет јавне набавке, између осталог, услуге израде
софтвера за управљање документима, сваки нов систем за управљање документима
мора имати дефинисану архитектуру система. С тим у вези је и обавеза понуђача да
исту предложи у наративно-визуелном облику, односно како мисли да је
прикладно. Конкурсном документацијом није утврђен образац за ову намену, већ је
понуђач слободан да изабере било коју прикладну форму (наративно-визуелну). У
овом делу је Конкурсна документација допуњена, а њен пречишћен текст може
бити преузет са Портала јавних набавки и интернет странице наручиоца.
2. Питање заинтересованог лица:
Такође, у одговору на питање број 2 је наведено да је обавеза понуђача да
предложи технологију и модел базе. На којој страници Конкурсне документације је
наведена таква обавеза понуђача, и на којим обрасцима?
2. Одговор Комисије:
Ова обавеза понуђача је наведена на страници 35. Конкурсном документацијом
није утврђен образац за ову намену, већ понуђач даје предлог у слободној форми.

3. Питање заинтересованог лица:
Прегледавајући Судски пословник утврдили смо да исти предвиђа врло детаљно
извештавање и примере релевантних извештаја али без истакнутих формула за
свако поље понаособ у сваком статистичком извештају. Од кога се може очекивати
детаљна спецификација формула за поља у сваком статистичком извештају?
3. Одговор Комисије:
Судски пословник има прилог и обрасце са извештајима и статистиком, где је
објашњено на који начин се састављају статистички извештаји. Од понуђача се
очекује да та упутства трансферује у софтвер.
4. Питање заинтересованог лица:
На страници 14. Конкурсне документације под Ц.14 тражи се да се обезбеди
аутоматско слање СМС поруке корисницима. Да ли наручилац обезбеђује СМС
сервер?
4. Одговор Комисије:
Да.

Комисија за јавну набавку
- Марио Малетић, дипломирани правник
- Владимир Пејчић, дипломирани правник
- Јелена Кулић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке
- Гордана Лазић, дипломирани инжењер организације рада
- Јована Михајловић, дипломирани правник
- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца

