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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА БР. 2
У отвореном поступку јавне набавке 1.2.1/17, услуге – Израда и имплементација
јединственог информационог система за планирање и праћење спровођења јавних
политика, потенцијални понуђач је поднео захтев за додатним информацијама и
појашњењима конкурсне документације. У складу са одредбама члана 63. став 3. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), наручилац
Републички Секретаријат за јавне политике, ул. Влајковићева бр.10, Београд, доставља
одговоре:
Питање 1.
„Да ли се захтева да испоручено решење подржава израду кориснички дефинисаних
дијаграма (нпр. дијаграма са учитаном мапом на којој се по различитим регионима
визуализују КПИ-ови или приоритетни циљеви постављени у Акционом плану за
спровођење програма рада Владе и сл.)?“
Одговор:
Да, систем треба да има могућност генерисања стратешких мапа кроз реализацију општих
и посебних циљева, мера и активности. Стратешке мапе представљају документе јавних
политика груписане према областима или неким другим заједничким особинама које
садрже основне информације о садржају сваког документа и које су повезане са верзијама
докумената које су комплетне (тачка 13.техничких спецификација).
Понуђено решење мора да има интерактивне стратегијске компоненте које се састоје од
путања/сегмената у којима се јасно види који су кораци у реализацији стратегије
реализовани, који су наредни кораци потребни, дијаграма процеса и циља и веза које
приказују утицај између показатеља успеха. Стратегијска компонента претвара стратешки
план у нешто више од статичног, неприступачног документа, пружајући окружење за
сарадњу у коме се циљеви могу визуализовати, о њима дискутовати и по потреби мењати
(тачка 33.техничких спецификација).
.

Од понуђеног решења се захтева да пружи могућност да систем генерише стратешку мапу
/кратак преглед стратегије кроз реализацију општих и посебних циљева, за изабрани
scorecard. Након тога, корисник са одговарајућим правима приступа може, уколико жели,
уређивати мапу и прилагодити својства стратешке мапе, као што су распоред елемената и
боје, учитавање поједине слике и слично (тачка 55.техничких спецификација).
Питање 2.
„Да ли се захтева да испоручено решење омогућава рад на мобилним уређајима?“
Одговор:

Не захтева се.
Питање 3.
„Да ли се захтева да у испорученом решењу пословни корисник може самостално (self
service) да прилагођава интерфејсе укључујући стратешке мапе, dashboard-e и анализе?“
Одговор:
Да, од понуђеног решења се захтева да сваки корисник, у складу са сигурносним правилима,
има могућност стварања и уређивања сопствених scorecard и погледа. Такође, од решења се
захтева да постоји могућност детаљног подешавања привилегија над свим компонентама
решења. Одређени корисници могу видети само поједине стратегије или могу вршити
преглед и унос података само за одређене активности, мере и показатеље успеха и слично
(тачка 54.техничких спецификација).
Од решења се захтева да пружи могућност да систем генерише стратешку мапу / кратак
преглед стратегије кроз реализацију општих и посебних циљева, за изабрани scorecard.
Након тога, корисник са одговарајућим правима приступа може, уколико жели, уређивати
мапу и прилагодити својства стратешке мапе, као што су распоред елемената и боје,
учитавање поједине слике и слично (тачка 55.техничких спецификација).
Питање 4.
„Да ли се захтева да испоручено решење омогући пословним корисницима функционалност
моделирања КПИ-ова у оба смера, kako top-down, тако и bottom-up?“
Одговор:
Да, понуђено решење мора да омогући креирање и одржавање извештаја без интервенције
IT-ја. Захтева се да извештаји буду флексибилни и лаки за употребу и да их је могуће
снимати у логичку структуру фолдера креирану од стране корисника. Захтева се да
функционални распоред извештаја уређује корисник. Захтева се да након креирања
извештаја буде могућ drill up и drill down по подацима унутар извештаја (тачка 72.техничких
спецификација).
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