Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-116/2015-12/7
Датум: 26. октобар 2015. 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
за јавну набавку услуга у отвореном поступку
- одржавање ЛУРИС пословног софтвера редни број 34/2015
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 23.
октобра 2015. године у 12.30 сати:
1. Питање заинтересованог лица:
На страници 10. Конкурсне документације наведено је да услуге под Г и Д спадају
у услуге одрживог развоја на бази највише 450 човек/сати, док је на страници 15.
наведено следеће:
''Све услуге одрживог развоја наведене под Д и све остале услуге, које не спадају
под А, Б, В и Г подршку (у проналажењу различитих врста грешака корисника у
Сектору за међународну правну помоћ током коришћења имплементираног
ЛУРИС решења и њихово отклањање, континуирано побољшање и иновације,
измене условљене надоградњом ЛУРИС платформе и системског софтвера) ће се
извршавати у трајању од онолико броја сати на месечном нивоу колико је наведено
у Табели спецификације дефинисаног обима одрживог развоја и услуге
одржавања.''.
Сматрамо да би цитирани пасус требало да гласи:
''Све услуге одрживог развоја наведене под Г и Д и све остале услуге, које не
спадају под А, Б и В подршку...''
1. Одговор Комисије:
Ради се о омашци учињеној приликом сачињавања Конкурсне документације.
Овим путем потврђујемо да су услуге предвиђене под Г (измене имплементираног
решења ЛУРИС услед законских промена) део измена за које је предвиђен број од
450 човек/сати, те ће у складу са тим бити измењена Конкурсна документација.

Комисија за јавну набавку

- Марио Малетић, дипломирани правник
- Ивана Радуловић, дипломирани инжењер организационих наука
- Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник
- Владимир Пејчић, дипломирани правник
- Гордана Лазић, дипломирани инжењер организације рада
- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке (запослена
у Дирекцији за управљање одузетом имовином)
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца

