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У вези поступка јавне набавке услуга израде апликативног и data-base система за
потребе фитосанитарне инспекције, редни број 1.2.11. број 404-02-336/2016-11 за коју је
позив објављен на Порталу Управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs као и на
интернет адреси Наручиоца www.uzb.minpolj.gov.rs 01.09.2016. године, Наручиоцу je
дана 07.09.2016. године електронском поштом стигао допис потенцијалног понуђача са
постављеним питањима следећег садржаја:
П1. У одељку "ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 6)
Крерање извештаја – (појединачан по инспектору, по одељењу, целокупан)", наводи
се потреба за креирањем нових извештаја.
Да ли тражени систем треба да генерише предефинисане извештаје или да има
могућност креирања "custom" нових извештаја од стране овлашћеног корисника система?
Уколико је потребно да корисник сам креира нови "custom" извештај, да ли је
потребно да корисник има могућност и креирања шаблона за штампу датог извештаја?
П2. У одељку "ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 7)
Креирање нове контроле (записника са контроле)", наводи се потреба за креирањем
записника и штампе истог.
Да ли је потребно да корисник има могућност, као и код питања Q1, да сам креира
"custom" записник и шаблон за штампање истог (са подацима о испекцијској служби и
сл.)?
П3. У одељку "ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 8)
Додавање закона, процедура, назива контрола, нових решења,..." наводи се потреба за
уносом података о новом закону, процедури у постојеће форме.
Да ли је потребно да овлашћени корисник има могућност измене постојећих
форми и шаблона према новим законима и процедурама? Измена текста у шаблонима,
измена контрола на формама, измена валидација постојећих контрола и сл.?
П4. У одељку „НЕФУНКЦИОНАЛНИ ЗАХТЕВИ, 1) Кориснички интерфејс,
5. Систем мора имати могућност валидирања унетих података и акција и упозорити
корисника и/или забранити извршење недезвољене акције.“
Да ли валидације унетих података треба да буду предефинисане или да овлашћени
корисник има могућност измена валидација у зависности од актуелне законске процедуре
(погледати и Q3).
П5. У одељку „НЕФУНКЦИОНАЛНИ ЗАХТЕВИ, 6) Размена података“
Да ли можете приближније да наведете са којим институцијама тражени систем
треба да врши размену података и која институција ће иницирати размену?
П6. Да ли образац 5 и 5а треба да се приложе уз понуду?

У вези са тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“ број 124/12, 14/2015, 68/2015), а у складу са конкурсном документацијом,
Комисија даје следеће одговоре:
ОДГОВОР 1: Због специфичности и различитости закона и законских
прописаних процедура, као и честим потреба за изменама радних процеса,
прилагођавањима и различитим извештајима по захтеву надлежних из Управе и
Министарства неопходно је обезбедити овлашћеном кориснику система могућност да сам
креира (дизајнира) потребне извештаје и шаблоне за штампу, као и да мења постојеће.
ОДГОВОР 2: Из истих разлога наведених у одговору на 1. питање неопходно је
омогућити овлашћеном кориснику система могућност да сам креира (дизајнира) потребне
записнике и шаблоне за штампу, као и да има могућност мењања постојећих.
ОДГОВОР 3: Неопходно је омогућити овлашћеном кориснику система
могућност да сам креира (дизајнира) нове форме, контроле и шаблоне за штампу, као и
могућност да мења постојеће у случају измена закона, процедура, назива контрола,
решења и сл.
ОДГОВОР 4: Из разлога наведених у другим одговорима на постављена питања
неопходно је омогућити овлашћеном кориснику система могућност да сам креира
валидациона правила на свим новим и постојећим контролама.
ОДГОВОР 5: Информациони систем је потребно да обезбеди веб сервис за
размену података на захтев других овлашћених институција. Такође, потребно је да се
понуђени информациони систем повеже са сервисом Агенције за привредне регистре
Републике Србије и омогући валидацију података правних лица, предузетника, и сл.
Потребно је омогућити и одговарајућу комуникацију са овлашћеним лабораторијама и
слање/преузимање налога тј. лабораторијских резултата.
ОДГОВОР 6: Образац 5 и Образац 5а није потребно достављати уз понуду. Као
што је већ наведено у напомени на обрасцима, меницу и менично овлашћење доставља
само изабрани понуђач у року од 3 дана од дана закључења уговора с тим што се, уз
меницу доставља и доказ о регистрацији менице и картон депонованих потписа оверен од
стране пословне банке, с тим да овера не може бити старија од три месеца.
Напомињемо да све измене, додатне информације и појашњења у вези са
припремањем понуде представљају саставни део конкурсне документације.
КОМИСИЈА

_________________________________________________
Министарства пољопривреде и заштите животне средине
Управа за заштиту биља
Омладинских бригада 1, Нови Београд

