РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАЉЕВО
Број: 404-79-2/19-VII
Дана: 20.01.2020. године
Трг Јована Сарића 1
Краљево

ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА
Потенцијални понуђач – заинтересовано лице поставио је дана 17.01.2020. године
електронском поштом у 11,15 часова питања везано за покренути отворени поступак јавне набавке ЈН
број 404-79/19-VII , набавка добара - рачунарске опреме, софтвера и сајта, по партијама и то: Партија I
- набавка рачунарске опреме, Партија II - израда софтвера и потребних апликација и Партија III израда сајта-електронска платформа слива, у циљу реализације Пројекта „Платформа слива Западне
Мораве“, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца, објављену на Порталу ЈН дана
31.12.2019. године, постављеним питањeм у погледу ПРИЛОГА 5. дате Техничке спецификације и то:
Питање бр. 1: Да ли податке треба да унесе Понуђач или је то обавеза Наручиоца.
Питање бр. 2: Зашто је стављен MICROSOFT .NET као обавезна платформа за израду софтверског
решења када је наведен и PHP програмски језик који је open source и може да покрије наведене
потребе, а имајући у виду да да MICROSOFT.NET захтева лиценцу?
Питање бр. 3: Услов да испоручилац развио бар један ГИС портал националног нивоа је у
супротности за Закон о јавним набавкама и на основу мишљена Реубличке комисије за заштиту
права понуђача. Не можете захтевати од понуђача да је израдио портал националног нивоа, а у
предмету набавке говорите о територији коју покрива слив Западне Мораве који је 8 пута мањи од
површине Србије и у којем живи 8 пута мање становника у односу на број становника Србије. Овако
дефинисан захтев није у складу са предметом јавне набавке и дискриминаторски је у односу на друге
понуђаче. Молимо Вас да овај услов обришите као услов за партије II и III.
Питање бр. 4. Од понуђача се захтева да је развио бар један модул за софтвер Hexagon Geomedia.
Овај услов није у складу са пројектним задатком имајући у виду да у конкурсној документацији на
више места стоји да се решења заснивају на „open-source" технологијама попут Apache veb servera и
gis servera попут MapServer-a, QGIS сервер или GeoServera... Контактирајући произвођача софтвера
Hexagon Geomedia добили смо одговор да у Србији постоје само два лицецнцирана продавцапартнера, што указује да је овим условом прекршен члан 10. Закона о јавним набавкама ("Сл.
гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) који се односи на Начело обезбеђивања конкуренције.
(Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију.)
Молимо Вас да овај услов обришите.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА
Комисија за јавну набавку Наручиоца је сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама,
разматрала постављено питање потенцијалног понуђача везано за покренути отворени поступак јавне
набавке ЈН број 404-79/19-VII набавка добара – рачунарске опреме, софтвера и сајта, по партијама и

то: Партија I - набавка рачунарске опреме, Партија II - израда софтвера и потребних апликација и
Партија III - израда сајта-електронска платформа слива, у циљу реализације Пројекта „Платформа
слива Западне Мораве“, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца, објављеној на
Порталу ЈН дана 31.12.2019. године, са роком за подношење понуда до 30.01.2020. године, ради
прецизирања конкурсне документације и отклањања уочених техничких грешака и недостатака, као и
евентуалних недоумица код потенцијалних понуђача у поступку припреме понуда. Комисија за јавну
набавку даје следеће одговоре:
1. Обавеза Наручиоца је да унесе податке.
2. Техничко решење за јавну набавку ЈНМВ БР-404-79/19-VII Набавка добара рачунарске
опреме, софтвера и сајта у циљу реализације Пројекта „Платформа слива Западне Мораве“, је раније
усвојено и потврђена и није је могуће мењати. У вези са лиценцом коју помињете, Компанија
Microsoft производи развојни алат Microsoft Visual Studio Community Edition који је бесплатан
(https://visualstudio.microsoft.com/vs/community/ ), такође .NET платформа је open source
(https://dotnet.microsoft.com/platform/open-source ). Потенцијални понуђач може да користи неки од
open source алата за развој на .NET платформи може да користи open source алате који су по намени
еквивалентни. Microsoft Visual Studio Community Edition (https://opensource.com/article/19/9/gettingstarted-net). Не прихвата се захтев за брисање услова јер је .NET платформа као и PHP платформа су
open source и оба развојна окружења су лиценцирана под неком од open source лиценци.
3. Циљ наручиоца кроз овај постављени захтев да је понуђач развио бар један ГИС портал
националног нивоа обезбеди да потенцијални понуђач покаже да је у стању да се носи са
проблемима који проистичу из великог броја учесника у реализацији пројекта а никако није био циљ
да се на било који начин дискриминишу други учесници. Наручилац прихвата измену овог услова и
проширује га уз услов да у текст јавне набавке стави да се поред националног ГИС портала прихвата
и ГИС портал регионалног нивоа ако ГИС портал има бар 30 различитих институција корисника
интерног дела портала ГИС портал.

4. У техничкој документацији је наведено да Сектор за цивилну заштиту користи гис
софтвер компаније Hexagon Geomedia. Наручилац не жели да наметне ГИС софтвер који користи
другим члановима иницијативе и из тог разлога је техничко решење базирано на комбинацији ова
два софтверска алата. Апсолутно је тачно да постоји бар један лиценцирани партнера компаније
Hexagon али Наручилац у техничкој документацији не тражи искључиво да је понуђач партнер
компаније Hexagon или има сертификоване програмере од стране компаније Hexagon. Наручилац
дозвољава могућност да понуђачи докажу своје знање за развој додатних модула за Hexagon
Geomedia тако што ће доставити доказе о развоју додатних модула за Hexagon Geomedia путем
уговора или потврде референце од стране наручиоца за чије је потребе Понуђач развијао додатне
модуле за Hexagon Geomedia. Наручилац не поставља никакве додатне услове по питању временског
периода или обима функционалности реализованог модула за Hexagon Geomedia. Наручилац не може
да прихвати захтев за измену конкурсне документације обзиром да сматра да је обезбедио
конкуренцију јер постоји бар пет предузећа и два партнера компаније Hexagon иду у прилог начела
обезбеђивању конкуренције. У овом делу конкурсна документација је допуњена у делу који се
односи на доказивање знања за развој додатних модула за Hexagon Geomedia.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

