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НАБАВКА СОФТВЕРСКОГ РЕШЕЊА ЗА ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ У 

ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА (ЕЛЕКТРОНСКИ ДНЕВНИК), РЕДНИ 

БРОЈ ОП/Д/02/18 

 

Питања: 

 

1. На колико децимала понуђачи у својим понудама заокружују цене које се пондеришу? 

 

2. На колико децимала се заокружују пондери? 

 

3. Да ли се код четвртог критеријума пондерисање врши на следећи начин: свака 

технолошка предности која се може омогућити и одговор буде потврдан носи по 1 пондер, 

док немогућност остваривања наведене технолошке предности носи нула пондера? 

 

4. У оквиру конкурсне документације захтевате да се за одређене ставке у оквиру Прилога 

1 - Техничко функционални захтеви поред заокруживања одговарајућег одговора достави и 

појашњење на постављени захтев. Како су поља у оквиру Прилога ограничавајућа, да ли је 

за наручиоца прихватљиво да се одговори доставе на сопственом меморандуму понуђача с 

тим да би у табели понуђач навео да је одговор дат у Изјави која се доставља у прилогу. 

 

5. У оквиру конкурсне документације на страни 98, наводите да је одабрани понуђач у 

обавези да у року од 7 дана од дана закључења уговора преда банкарску гаранцију у висини 

од 40% од вредности уговора. Да ли је у питању техничка грешка с обзиром да је у Моделу 

уговора у члану 11 утврђено да је вредност банкарске гаранције 10% од вредности уговора? 

 

6. Сугеришемо наручиоцу да измени обрасце број 9., 10., 11., 12 и 14  у делу потписник, 

наиме потребно је да стоји да је потписник давалац потврде а не понуђач. 

 

7. У оквиру конкурсне документације наводи се да је Понуђач дужан да обезбеди Примарну 

локацију и инфраструктуру за примарну локацију на којој ће се хост-овати Решење, док ће 

Наручилац обезбедити инфраструктуру на ДР локацији најкасније до 01.10.2018. 

Такође у конкурсној документацији тражи се да: 

- Решење на Продукционом и Тест систему мора да буде инсталирано и спремно за рад 

најкасније до 30 (тридесет) календарских дана од потписивања уговора. 

- Решење на ДР локацији мора бити успостављено најкасније 31.12.2018. 

- Понуђач је дужан да обезбеди инсталацију Решења и на ДР локацији, те да обезбеди 

континуирану синхронизацију инсталираних верзија Решења и системског софтвера на ДР 

локацији са инсталацијом на Примарној локацији. 

Из ових захтева нејасно је: 

а) Да ли ће Наручилац обезбедити ДР локацију или само инфраструктуру на ДР локацији? 

б) Ко сноси све зависне трошкове ДР локације у времену трајања уговора? 

в) С обзиром да Решење на Продукционом и Тест систему (примарна локација) мора да 

буде инсталирано и спремно за рад најкасније 30 (тридесет) дана од дана потписивања 

уговора, а Решење на ДР локацији мора бити успостављено најкасније 31.12.2018. (под 



условом да Наручилац обезбеди инфраструктуру за ДР локацију најкасније до 01.10.2018.); 

како да Понуђач гарантује континуитет рада Решења и синхронизацију инсталираних 

верзија Решења и системског софтвера на обе локације у времену док није успостављена 

ДР локација и чија је одговорност у том случају? 

г) У смислу оптимизације трошка, повећања оперативне ефикасности и смањења везаних 

ризика за Наручиоца, да ли је Наручиоцу прихватљиво да Понуђач обезбеди и у своју 

понуду укључи ДР локацију, све зависне трошкове ДР локације за време трајања уговора и 

инфраструктуру на ДР локацији која ће се успоставити истовремено са успостављањем 

примарног сајта? 

 

Одговори: 

 

1. Понуђена цена за сваки од елемената критеријума мора бити већа од 0,00 динара и мора 

бити изражена нумерички, са две децимале. Ако понуђач за неки од елемената критеријума 

не искаже цену, односно искаже цену 0,00 динара, његова понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

 

2. Пондери се заокружују без децимала, у складу са методологијом обрачуна предвиђеном 

у глави IV конкурсне документације - "критеријум за избор најповољније понуде". 

 

3. Да, свака технолошка предност која се може омогућити и одговор буде потврдан носи по 

1 (један) пондер, док немогућност остваривања наведене технолошке предности носи 0 

(нула) пондера. 

 

4. У случају да Понуђач жели да достави детаљније појашњење које није могуће да се упише 

у за то предвиђено поље у Прилогу 1, Понуђач може у поље у Прилогу 1 да упише да се 

детаљније појашњење налази у Понуђачевој понуди (Изјави) и да прецизније наведе где се 

тачно у понуди налази то појашњење. 

 

5. У питању је техничка грешка, висина банкарске гаранције треба да буде 10% од 

вредности уговора. Техничка грешка ће бити коригована изменом и допуном конкурсне 

документације. 

 

6. Слажемо се са сугестијом за Обрасце број 9, 10, 11, 12 и 14, потписник није Понуђач већ 

давалац потврде. У Обрасцу 9 то је Произвођач решења, док су у Обрасцима 10, 11, 12 и 14 

то Наручиоци пројекта. Сугестија ће бити обухваћена изменом и допуном конкурсне 

документације. 

 

7.  
а) Наручилац планира да обезбеди сервер салу на ДР локацији, сву потребну 

инфраструктуру и све услове за хост-овање те инфраструктуре. Понуђач треба да 

понуди и обезбеди инсталацију системског и апликативног софтвера, конфигурисање и 

одржавање Решења. 

б) Трошкове систем сале и инфраструктуре за host-овање, као и друге зависне трошкове 

у смислу обезбеђивања електричне енергије, трошкове техничких лица која одржавају 

у раду саму инфраструктуру и слично сносиће Наручилац. Понуђач сноси трошак 



инсталације и одржавања системског и апликативног софтвера, потребних лиценци и 

свега другог што је потребно за неометано функционисање Решења у времену трајања 

уговора. 

в) Понуђач је дужан да обезбеди backup-овање свих података и апликације и да 

гарантује континуитет рада на примарној локацији у складу са захтевима из конкурсне 

документације. Све обавезе Понуђача из конкурсне документације везане за ДР 

локацију настају тек од тренутка када Наручилац обезбеди потребну систем салу и 

опрему на ДР локацији. 

г) Предлог да Понуђач обезбеди и у своју понуду укључи ДР локацију, све зависне 

трошкове ДР локације за време трајања уговора и инфраструктуру на ДР локацији која 

ће се успоставити истовремено са успостављањем примарног сајта, те на тај начин 

додатно оптимизује трошак, повећа оперативну ефикасност и смањи везане ризике за 

Наручиоца, је прихватљив за Наручиоца али искључиво под условом да понуда буде 

финансијски прихватљива, односно да буде у оквиру расположивих финансијских 

средстава Наручиоца. 


