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Одговор
1. На страни 4 конкурсне документације по тачком 4 од понуђача
се очекује да у изјави наведе да ће се одазвати на захтев наручиоца у будућности
и припремити план миграције на евентуално нову хардверску инфрастуктуру
наручиоца, уколико иста буде обезбеђена у будућности. На овај начин наручилац
може да рачуна на то да ће понуђач бити кооперативан и у зависности од
расположивих кардовских ресурса и стручног знања помоћи у припреми плана
миграције уколико се за истим укаже потреба с обзиром да ће понуђач одлично
познавати МИС и на тај начин помоћи наручиоцу у евентуалној миграцији.
Уколико понуђач не буде имао потребну експертизу за миграцију, наручилац
неће од истог захтевати да припреми план миграције и да миграцију и реализује
већ ће то бити предмет евентуално неке будуће јавне набавке.
2. Под техничком подршком администраторима подразумева се
телефонска подршка у форми корисничког сервиса током трајања гарантног рока
као и присуство на локацији наручиоца, по потреби, у броју сати колико је
потребно за успешно решавање евентуалних проблема у раду МИС-а у
гарантном периоду.
3. За гаранцију за хардвер и МИС из партије 1 одређен је
максимум од 60 месеци из разлога што је то период који је потребан да се
заврши експлоатација опреме (хардвер) за који постоји и подршка произвођача
опреме након чега у пракси следи end-of-life производа, док је за МИС ова
гаранција одређена из разлога што у турбулентном пословном окружењу
понуђач не може са 100% сигурношћу да гарантује своје присуство на тржишту
и могућности да се одазове на рекламацију у гарантном року у случају да дође до
евентуалног гашења изабраног понуђача као привредног субјекта (или
предузетника),а да је гарантовао услугу за период дужи од 60 месеци. У том
случају, наручилац не би могао да буде у могућности да евентуално активира
средство финансијског обезбеђења у облику гаранције за отклањање грешака у
гарантом року што би обесмислило овај захтев који је наведен у конкурсној
документацији.
4. За пословни капацитет – референце које се односе на партију 2
наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације да понуђач поред
вредносних референци којима се обезбеђује постојање конкуренције, поседује и
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најамње један пројекат из области развоја информационих система са темом
пред-приступне или приступне помоћи Европске уније из разлога што се ради о
врло специфичној области где се од понуђача не очекује само генерално знање и
искуство у развоју информационих система већ и поседовање доменског знања
из области управљања пред-приступним или приступним фондовима који по
својој структури и садржини захтевају висок ниво врло специфичног
економског, правног и техничког знања.
5. Уколико понуђач нуди систем произвођача система за
управљање документима и процесима, биће прихваћене и понуде које у себи
садрже документ са роком важења колико буде важио уговор који буде
склопњен са изабраним понуђачем, односно са периодом важења највише до
31.12.2016. године.
Уколико понуђач доставља изјаву да је произвођач система који
нуди, у истој треба да се изјасни да ће до краја периода за који је дао гаранцију
на систем из партије 2 да обезбеди подршку за рад система у виду отклањања
евентуалних недостатака у раду и одржавања система.

