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Краљево
ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА
Заинтересовано лице као потенцијални понуђач упутило је дана 25.06.2019. године
захтев за додатним појашњењем Конкурсне документације у отвореном поступку јавне
набавке ЈН број 404-44/19-VII набавка добара – софтвера-Е управa за потребе Градске управе
града Краљева као наручиоца, објављене на Порталу ЈН дана 07.06.2019. године.
Потенцијални понуђач је поставио следећа питања:
1. Прво питање потенцијалног понуђача се односи на испуњење захтева да понуђач има
најмање 8 (осам) запослених који раде на пословима који су у непосредној вези са предметом
јавне набавке од којих најмање 2 (два) инжењера електротехнике (ВСС) са искуством од 5 и
више година у реализацији сродних "WЕБ" пројеката пошто није јасно из ког разлога се
наведено тражи конкретно за инжењере електротехнике, с обзиром да се на тај начин
фаворизује наведено стручно образовање у односу на друге стручне квалификације и
образовне профиле релевантне за област програмирања, израде и инсталације софтвера, а
која је предмет јавне набавке (нпр. факултет организационих наука, технички факултети,
природно-математички факултет...) и молимо Наручиоца да додатни услов измени у складу
са претходно наведеним?
2. Друго питање потенцијалног понуђача односи се на то да ли је прихватљиво понудити уређај
са интерфејсом на енглеском језику?

3. Треће питање потенцијалног понуђача односи се на тражена 3 уређаја за заштиту, да би се
правилно димензионисао трећи уређај потребно је да дефинишете број корисника који
приступају веб апликацији и број корисника који из локалне мреже приступају интернету јер
од овога зависи цена уређаја?
4. Четврто питање потенцијалног понуђача односи се на Изјаву о непоседовању хардверског
пропуста у систему не спада у стандардне потврде које произвођачи заштитних решења дају.
Могућност затварања софтверског бацк-доор-а је омогућена ажурирањем софтвера уређаја и
не постоји изјава која дефинише овакву услуге већ је то укључено у лиценце. Молимо вас да
размотрите могућност да понуда буде прихватљива и без ове изјаве произвођача заштитног
решења?
5. Пето питање потенцијалног понуђача односи се на тражени гарантни рок за софтвер Е
управа је 5 година, да ли се и за Веб апликационе уређаје и лиценце које омогућавају сигуран
приступ апликацији и удаљени приступ одржавању софтвера Е управе тражи гаранција и
трајање од 5 године или је за овај део система довољно понудити 1 годину гаранције и
заштитних сервиса?
6. Шесто питање потенцијалног понуђача односи се на то да ли је прихватљиво понудити
хардверски уређај за заштиту или услове испуњава искључиво софтверски уређај?
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ОДГОВОР НАРУЧИОЦА
У отвореном поступку јавне набавке ЈН број 404-44/19-VII објављене на Порталу ЈН
дана 07.06.2019. године, Наручилац ради појашњења и прецизирања Конкурсне
документације на основу постављених питања заинтересованог лица као потенцијалног
понуђача даје следећи одговор:
1. Што се тиче довољног кадровског капацитета биће измењена и гласиће ''инжeњeрa
eлeктрoтeхникe (ВСС) или сродних струка рачунарско-информатичког смера''.
2. Конкурсном документацијом је тражено да интерфејс буде на српском језику.
3. Уређај за заштиту Web апликације треба да обезбеди приступ свим резидентима Краљева.
На понуђачу је да процени адекватну инфраструктуру за несметано функционисање система.
4. У складу са Законом о информационој безбедности, Законом о критичној инфраструктури
и Законом о заштити података о личности, захтева се од понуђача Потврда да предметни
уређаји не поседују хaрдвeрски и сoфтвeрски,,back-door“.
5. Конкурсном документацијом је тражено да је гарантни рок за софтвер Е управа 5 година и
за Веб апликационе уређаје и лиценце које омогућавају сигуран приступ апликацији и
удаљени приступ одржавању софтвера Е управе је 5 година.
6. Конкурсном документацијом су тражени хардверски уређаји (VPN иWAF).
Истовремено Наручилац обавештава сва заинтересована лица-потенцијалне
понуђаче да се рок за подношење понуда у јавној набавци добара – софтвера-Е управa за
потребе Градске управе града Краљева као наручиоца ЈН број 404-44/19-VII НЕ
ПРОДУЖАВА тако да је крајњи рок за подношење понуда остаo исти и то 08.07.2019.
године до 1100 часова без обзира на начин доставе. Отварање понуда је истог дана
08.07.2019. године у 1200 часова у наведеним пословним просторијама наручиоца.
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