Питање:

Одговор:
1. Наручилац ће, за Партију 2 прихватити и потврде референтних
наручилаца – купаца, у којима је уместо тачне цифре, уписана оквирна
референца односно чија вредност је већа од одређене цифре, под условом да је
тачан износ референце поверљива информација.
Истовремено, наручилац напомиње да је понуђач приликом
достављања потврде о референци у обавези да испуни захтев у вези са
пословним капацитетом одређеним у конкурсној документацији и то:
Минимум пет референци за имплементацију и развој система за
управљање документима и процесима у 2014, 2013 и 2012, при чему:
- вредност минимум једне од тих референци за имплементацију и
развој система за управљање документима и процесима мора бити најмање
10.000.000,00 динара без ПДВ-а;
- минимум једна референца којом се доказује да се користи систем
за управљање документима и процесима кроз који је укладиштено најмање
милион докумената;
- минимум једна референца којом се доказује да се користи систем
за управљање документима и процесима којег користи најмање 500 корисника;
- минимум једна референца којом се доказује да се користи систем
за управљање документима и процесима у најмање 20 пословних процеса.
2. Под захтевом са стране 153 од 179 конкурсне документације
''Наручилац ће са Извођачем након потписивања уговора обавити детаљну
анализу система и одредити могући скуп захтева и оквир будућих пројеката'',
наручилац подразумева израду детаљног пројектног задатка у којем ће прецизно
бити дефинисани метаподаци и финални скуп статуса документа (како је
наведено на страни 154 конкурсне дкументације), затим начин рада и начин
формирања пројектног тима и рада истог, а све у оквирима у погледу техничких
захтева који су наведени у конкурсној документацији и времена и цене које
понуђач буде понудио. Изузетно, уколико се у току реализације пројекта појави
потреба за развојем и имплементацијом неког захтева који није предвиђен у
спецификацији конкурсне документације, исти ће бити обрађен уз сагласност и
наручиоца и понуђача, и евентуално ће бити предмет анекса уговора у складу са
Законом о јавним набавкама.
Предмет уговора је израдa софтверског решења за управљање
документацијом ДМС како је то и наведено као назив Партије 2, а према
спецификацији која је дата у конкурсној документацији на страни 146-160 од 179
конкурсне документације.
Предмет анализе и будућих пројеката јесте имплементација
софтверског решења за миграцију писарнице како је и наведено на страни 159
од 179 конкурсне документације у делу Остали захтеви и то '' Миграција
писарница Управе на еПисарницу понуђеног решења предмет је посебног
пројекта који ће се радити у следећој фази, по окончању овог пројекта.''
Што се тиче захтева са стране 154 од 179 конкурсне документације
''Праву динамику и јединачне цене апликација одредиће и договорити накнадно
Управа и Извођач. За сваку од апликација, сагласно договореној динамици
реализације, сачиниће се анекс уговора'' исти се брише уз напомену да је у
питању техничка грешка.
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3. За услугу израде софтверског решења за управљање
документацијом ДМС из Партије 2, за разлику од Партије 1, наручилац нигде
није навео да се иста реализује по фазама по сходно томе није у обавези да даје
опис фаза. Понуђач је у обавези да у времену трајања уговора развије и
испоручи комплетно софтверско решења за управљање документацијом ДМС
које у потпуности испуњава све захтеве који су дефинисани на страни 146-160 од
179 конкурсне документације.

