Република Србија
Републички секретаријат за
јавне политике
Број: 404-02-16/2017-05
Београд, Влајковићева 10
Датум: 19.07.2017. године

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА БР. 4
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
одговор:
Питање 1.

“Узимајући у обзир Ваш одговор у “Додатним информацијама и појашњењима број 3” од
14.07.2017. године као и вредност (буџет) ове Јавне набавке, желимо да Вам укажемо
да само потписивање техничких спецификација из конкурсне документације није довољно
да Наручилац буде сигуран да ће добити захтевано решење. Самим тим овакав начин
потврђивања може довести у питање квалитет израде и имплементације јединственог
информационог система те успешно извршење овог поступка.
Указујући Вам на ову чињеницу молимо вас да размотрите да у том делу измените
Конкурсну документацију те захтевате да је Понуђач у обавези да, поред потписаних и
оверених техничких спецификација (страна 4-11 КД), достави техничко решење из којег ће
Наручилац недвосмислено моћи да утврди које ће технологије бити коришћене и на који
начин ће бити извршена “Израда и имплементација јединственог информационог система
за планирање и праћење спровођења јавних политика”.”
Одговор:
Наручилац је припремио конкурсну документацију на начин да потенцијални понуђачи
могу да припреме прихватљиву понуду, у свему у складу са одредбама Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), поштујући начела јавне
набавке, нарочито начело ефикасности и економичности и начело обезбеђивања
конкуренције. Конкурсном документацијом Наручилац је предвидео и мере за поступање
у случају да софтверско решење изабраног понуђача не испуњава захтеве Наручиоца
наведене у техничким спецификацијама, односно захтеве које је изабрани понуђач
прихватио као обавезне елементе решења, а што је потврдио потписом овлашћеног лица и
печатом.
Комисија за јавну набавку

