Република Србија
МИНИСТАРСТВО
РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
Број: 404-02-29/3/2014-08

Датум: 08.09.2014. године
Београд

Предмет: јавна набавка услуга у отвореном поступку - програмирање базе за
енергетске прегледе и енергетски менаџмент за Норвешки пројекат
Наручилац је дужан, према члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник РС”, бр. 124/12), да у року од три дана пошаље одговор заинтересованом лицу
у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки
и на својој интернет страници.
Питањe 1: На страни 6 Конкурсне документације-критеријум за доделу уговора,
ставка 2.1., наводи се „одржавање са пуном расположивошћу пројектанта (7дана x24
месеца)-10 бодова“. Претпостављамо да се ради о техничкој грешци, јер је период
одржавања имплементираног решења дефинисан у остатку документације на 12
месеци. Молимо вас да измените документацију сходно периоду одржавања који је
захтеван („7 дана x 12 месеци“).
Одговор 1: Ово питање је већ постављено и дат је одговор 1 који можете наћи на
Порталу Управе за јавне набавке: portal.ujn.gov.rs или на интернет страници
Наручиоца: www.mre.gov.rs
Питањe 2: На страни 14 Конкурсне документације, захтевано је да понуђач има
запосленог једног пројект менаџера који ће бити задужен за управљање предметним
пројектом. Како нисте навели децидан доказ за доказивање овог додатног услова,
молимо вас да дефинишете да ли сте мислили на поседовање одговарајућег
сертификата за управљање пројектима од стране бар једног запосленог код понуђача
(Project Management Professional, Prince2, као светски признати сертификат), важећег
на дан јавног позива.
Одговор 2: За пројект менаџера је доказ као и за остале запослене Копије обрасца МПријава, промена и одјава на обавезно социјално осигурање и копије диплома за
тражене запослене. Није потребан посебан сертификат. Довољно је навести ко ће од
запослених (укупно 6 запослених са пројект менаџером на не/одређено време, са
високом стручном спремом из области информатике тј. рачунарских наука) бити
задужен за предметни пројекат (у случају његовог одсуства навести ко ће га мењати) уз
контакт телефоне.
Питањe 3: На страни 14 Конкурсне документације наводите да је потребно да понуђач
буде овлашћени Microsoft партнера са минимум Сребрним нивоом за развој

софтверских апликација. Молимо вас да прецизирате услов, у смислу, да ли се мисли
на то да понуђач има компетенцију „Gold Application Development“ или „Silver
Application Development“, јер се статус Silver партнера Microsoft-а стиче скупом
компетенција које понуђач поседује, од којих се неке не односе на предмет јавне
набавке (на пример односе се на инфраструктуру), а наведена компетенција се тиче
развоја апликација, што је предмет јавне набавке.
Одговор 3: Мисли се на „Silver Application Development“.
Питањe 4: На страни 14 Конкурсне документације захтевате као додатни услов да је
понуђач овлашћени Microsoft партнера са минимум Сребрним нивоом за развој
софтверских апликација, као и да поседује 6 лиценци Microsoft Windows Visual Studio,
те лиценцу Windows Server 2012 R2, Microsoft SQL Server. Као доказе захтевате копију
партнерског уговора и извод са стања основних средстава са приказом лиценци у
власништву. Као партнер Microsoftа вас обавештавамо о следећем:
- Уговор о партнерству не постоји као папирни, потписан и печатиран документ
на ком се могу утврдити на класичан начин правна лица која уговор закључују и
поменуте захтеване чињенице. Наиме, партнерски уговор постоји као
електронска копија, у виду текста са правима и обавезама и видљивим датумом
када је потписан, али без података о егзактним компетенцијама, те лиценцама у
власништву/закупу, јер је de facto ситуација у том смислу променљива
(стицањем и губљењем одређених компетенција, мења се и статус партнерстваGold, Silver, као и број лиценци у власништву/закупу).
- Доказ о поседовању Windows лиценци (Server 2012 R2, SQL Server, Visual
Studio) партнери Microsoft-а (посебно они са бројним лиценцама) не добијају на
класичан начин, путем фактуре Microsoft-а и стављање на стање основних
средстава, већ путем регистрације списка лиценци који се учитава на Microsoft
Partner Network veb sajt, на ком је списак доступан за преглед.
У том случају вас молимо да измените конкурсну документацију, те да као
доказ прихватите: потврда издата од стране Microsoft локалне канцеларије са
списком компетенција које понуђач поседује, насловљена на Наручиоца и на
конкретну јавну набавку; извод (копија електронске верзије) са Microsoft Partner
Network veb sajtа са списком лиценци које понуђач поседује, а које се односе на
захтеване Microsoft лиценце (Server 2012 R2, SQL Server, Visual Studio).
Одговор 4: Ово питање је већ постављено и дат је одговор 2 (питање 8) који можете

наћи на Порталу Управе за јавне набавке: portal.ujn.gov.rs или на интернет страници
Наручиоца: www.mre.gov.rs

