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ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
Градска управа за јавне набавке
Комисија за јавну набавку
Јавна набавка број: 1.2.1/17
Дана: 05.06.2017. године
Крагујевац
ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1.2.1/17
ПРЕДМЕТ: Допунскo појашњењe конкурсне документације у складу
са члана 63. Закона о јавним набавкама.
ПИТАЊЕ:
1. Молимо за појашњење термина „обрачунски период“?
2. Шта обухвата подршка за Windows платформу и да ли је предвиђена за све
слојеве архитектуре, нпр.сервер,клијент, сервис бус?
3. Да ли је Windows платформа једина могућа платформа и које квалификације треба
да поседује извођач за пружање подршке?
4. Молимо за мишљење о могућности имплементације напреднијих технологија у
односу на клијент/сервер, као што је нпр. web оријентисан систем?
5.
-

Молимо да појасните следеће:
да ли су предмет миграције искључиво подаци или и постојеће функционалности
који подаци су предмет миграције
у ком облику односно форми ће бити доступни подаци
да ли су предмет миграције искључиво подаци са постојећег система LPA
да ли наручилац обезбеђује детаљан опис модела података који су предмет
миграције
да ли су предмет миграције икључиво актуелни подаци у 2017.години

6. Молимо за информацију на који начин се врши увид у понуђени sw: презентацијом
апликативног решења- приказ корисничког интерфејса и функционалности или
увидом у програмски код и модел података?
7. Молимо за прецизнији опис функционалности „вештачка картица“
8. Важећа законска регулатива не предвиђа могућност аутоматског креирања пореске
пријаве односно преноса података о објектима и др.са једног на једног или више
обвезника (оставина, поклон и сл.) и сматрамо да овај захтев не треба да буде део
техничког захтева у јавној набавци?
9. Молимо за детаљно појашњење процеса копирања података из пореских пријава –
ППИ-2
10. Да ли постоји могућност одржавања обуке код испоручиоца из разлога боље
организације и веће успешности
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11. Молимо да прецизирате захтев у смислу броја корисника, трајања, обима,
предмета и локације:
- додатне обуке корисника по захтеву корисника максимално 3 (три) пута у току
године, а последњи булет треба брисати јер сте предлогом Уговора унапред
дефинисали време одзива за пријаву отказа система у зависности од нивоа
проблема.
12. Молимо да размотрите могућност изостављања следећих болдованих захтева:
Имплементација треба да обухвати минимално следеће кораке:
- Детаљан опис инсталације, конфигурације и оптимизације софтвера са освртом
на начин интеграције са постојећим системским и апликативним окружењем,
- Предлог измене постојећих токова пословних процеса са циљем оптимизације
управљања локалне пореске администрације,
- Инсталација, конфигурисање и тестирање софтвера, као и миграцију података
- Пуштање софтвера у продукцију,
- Израда пројекта изведеног стања.
Пројекат треба да садржи:
-Детаљну документацију о инсталираном софтверу и извршеним услугама
имплементације софтвера,
- Извештај о функционалном тестирању свих компоненти система у току пробног
рада
13. Да ли је могуће референтни уговор изменити обрасцем који би ви треба креирали
и понудили кроз документацију, јер је то уобичајена пракса којом се не угрожава
странка из референтног уговора, односно не доводи у сумњу злоупотреба
података расположивих искључиво потписницима уговора
ОДГОВОРИ:
1. “Обрачунски период“ је период од првог дана у години до изабраног дана у току
године, а најдуже до задњег дана календарске године (На пример: 01.01.2017 до
25.06.2017.)
2. Подршка за Windows платформу обухвата оптималан рад апликације на Windows
оперативном систему за клијенете.
3. Windows платформа је једина могућа платформа, а извођач треба да поседује
квалификације неопходне за оптималан рад апликације на овој платформи.
4. Сагласни смо са предлогом да апликација може бити и web орјентисана.
5.
- предмет миграције су постојећи подаци
- предмет миграције су подаци у постојећој апликацији за ЛПА
- подаци се налазе на локалном серверу, а база података је у Access-u
- да
- не постоји детаљан опис модела података, али ћемо пружити неопходну помоћ.
- не, пребацују се сви подаци почев од 2007. године закључно са 2017.годином.
6. Увид у понуђени софтвер ће се извршити увидом у апликативно решење – приказ
корисничког интерфејса и функционалности.
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7. “Вештачка картица“ је обрачунска картица која се формира за појединачне
случајеве и која служи за обрачун камате у промењеним условима у односу на
садашње стање (поништено решење из претходне године, грешка у књижењу у
претходној години и сл).
8. Овде се не ради о креирању нове пореске пријаве, већ о ефикаснијем и
рационалнијем уносу непокретности по пореској пријави у случају оставине или
поклона, односно, преносу података из пореске пријаве са једног на другог
(наследник пријављује већи број непокретности које се скидају са оставиоца,
односно, обвезника).
9. Захтев је непрецизно дат, јер се мислило на копирање податка који су унети из
пореске пријаве, а не копиранје пореске пријаве.
Ова тачка је у вези са тачком 21. наведене на страни 7. Технички захтеви из јавне
набавке, односно, из тачке 8. овог допунског појашњења.
Процес је следећи: пребацивање података о непокретностима са „старог“ на
„новог“ пореског обвезника, са напоменом да су подаци пребачени са једног на
другог обвезника.
10. Не, јер је рационалније и ефикасније да се обука одржава код корисника (мањи је
број предавача који долазе у Крагујевац од броја лица који се обучавају, обука се
врши у пословном окружењу корисника са инсталираним софтверским решењем).
11. Додатна обука се односи на обуку по захтеву корисника, уз обострано
усаглашавање, у трајању по дан сваки пут односно максимално 3 дана годишње.
12. Може се изоставити болдиран тeкст у првој и друга алинеја.
13. Не.
Председник комисије,с.р.
Славица Ђинђић

