ПИТАЊЕ:

2

О д г о в о р и:
1. У конкурсној документацији на страни 8 под тачком 2.1.1.
Финансијски капацитет, прописан је начин доказивања финансијског капацитета. С
обзиром да наручилац код захтева за достављање Извештаја о бонитету за јавне набавке
(БОН ЈН) није одредио годину која мора да обухвати извештај о бонитету, понуђач је
дужан да у понуди достави доказ финансијског капацитета прописан конкурсном
документацијом а Извештај о бонитету за јавне набавке за последњи период за који се
издаје.
2. Дозвољено је проширивати образац 2.2. Кадровски капацитет за
Партију 1 на странама 26 и 27 конкурсне документације додавањем већег броја
запослених од минимално тражених капацитета. Дакле, образац је потребно копирати у
случају додавања тј. проширивања кадровског капацитета.
3. Биће прихваћене понуде које у себи садрже минимум једно запослено
или радно ангажовано лице са Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)
сертификатом што је тражено у конкурсној документацији, као и понуде које у себи
садрже минимум једно запослено или радно ангажовано лице са Microsoft Certified
Solutions Developer (MCPD) сертификатом. Што се тиче питања у вези с тим да МИС
може обухватити више технолошких платформи за исто Вас молио за додатно
појашњење пошто питање није јасно јер су кадровски капацитети као и технички,
пословни и функционални захтеви МИС-а описани у конкурсној документацији.
4. Укупно уговорена цена код достављања оригинал писма о намерама
банке под тачкама 11.2. и 11.4. односи се на укупну вредност понуде за сваку од партија
понаособ. У конкурсној документацији је наведено да понуђач може да достави једно
писмо о намерама банке за обе партије, док се банкарска гаранција мора доставити за
сваку партију посебно.
За Партију 2 наручилац обезбеђује аванс у висини од 20% од уговорене
цене.
У тачки 11.6. „Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске
гаранције за повраћај авансног плаћања обавезујућег карактера“, прописано је да је
понуђач дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за издавање
банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања. Наручилац обезбеђује аванс у висини
од 20% од уговорене цене, те је понуђач дужан да у року од осам дана од дана
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закључења уговора достави наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за повраћај
авансног плаћања у висини од 20% од уговорене цене (укупна вредност понуде) са ПДВом.
5. Што се тиче захтева у вези са планом миграције са стране 4 конкурсне
документације (тачка 4) појашњење у вези са истим дато је у измени и допуни
конкурсне документације од дана 09.09.2015. године.

6. Понуђач је дужан да достави средства финансијског обезбеђењабанкарску гаранцију за озбиљност понуде у складу са захтевом наручиоца
прописаним конкурсном документацијом. Наручилац је у конкурсној
документацији предвидео образац „Рок важења понуде“ који је понуђач дужан
да попуни тако што ће навести рок трајања понуде и налази се на страни 47 од
179 конкурсне документације.
7. Максимална предвиђена количина података у ТБ који ће бити
предмет бекапа у току гарантног рока за software са стране 118 конкурсне
документације (ставка 8) Софтвер за прављење резервних копија података
(Backup Software) је 1 ТБ.
8. Одговор на ово питање обухваћен је и садржан у изменама и
допунама конкурсне документације од дана 09.09.2015. године.

