Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-87/2016-12/9
Датум: 7. октобар 2016. 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
у отвореном поступку јавне набавке услуга
- успостављање електронских регистара, евиденција и шифарника редни број 29/2016
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 6.
октобра 2016. године у 11.07 сати:
1. Питање заинтересованог лица:
На страници 48. Конкурсне документације наводи се да је „Понуђач у обавези да
сходно предлогу регистара који су описани у тексту, направи процену модела
апликације која ће се користити за унос података, поштујући горе наведена
правила“. Шта се тачно подразумева под „проценом модела апликације“, односно у
ком облику ова информација треба да буде представљена у понуди?
Одговор Комисије:
У склопу понуде потребно је описати процењени модел апликације, у наративном
или наративно-визуелном облику, а у складу са техничким захтевима описаним у
документацији. Финални изглед и функционалности апликације ће бити
дефинисани у сарадњи са тимом Министарства правде, као што је и наведено у
документацији на стани 48/86 и 49/86:
„Понуђач је у обавези да сходно предлогу регистара који су описани у тексту,
направи процену модела апликације која ће се користити за унос података,
поштујући горе наведена правила. Понуђач је у обавези да сам процени број човек
дана који ће се користити за развој апликације, њено тестирање и пуштање у
продукцију. За време развоја, интерни тим који ће бити формиран од стране
Министарства правде, биће укључен у развој у делу дефинисања пословних захтева
и визуелног изгледа апликације. Након одабира најбоље понуде, биће оформљен
интерни тим из Министарства правде који ће, заједно са изабраним понуђачем,
радити на детаљном дефинисању захтева у смислу изгледа и функционалности
апликације. Због важности које регистри имају, неопходно је направити детаљну
анализу потреба регистара и изглед апликације, која ће бити урађена у првој фази
пројекта.“

Комисија за јавну набавку
- Марио Малетић, дипломирани правник;
- Владимир Пејчић, дипломирани правник;
- Јелена Кулић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке;
- Гордана Лазић, дипломирани инжењер организације рада;
- Јована Михајловић, дипломирани правник;
- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке.
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца

