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ПИТАЊА

ПОНУЂАЧА

Потенцијални понуђач - заинтересовано лице Душан Петковић је дана 31.7.2020. године
електронском поштом у 14,10 часова поставио додатна питања везана за покренути отворени
поступак јавне набавке ЈН број 404-34/20-VII набавке услуге прикупљања, анализе, обраде
података и израде тематских мапа природних и шумских ресурса, умрежавање, моделовање
ризика, консултантска подршка и едукација, за потребе Градске управе града Краљева као
наручиоца, објављеног на Порталу ЈН дана 07.07.2020. године. Потенцијални понуђач заинтересовано лице најпре пита- Зашто се као додатни услов понуђачу поставља „да је упознат са
интерном структуром базе Geomedia 6.1 што доказује тиме да је развио бар један модул/додатак за
Geomedia платформу?Јер се захтева само миграција података на open source решење?
О Д Г О В О РИ

НАРУЧИОЦА

Комисија за јавну набавку Наручиоца је сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама,
разматрала постављена питања заинтересованог грађанина као потенцијанлог понуђача везано за
покренути отворени поступак јавне набавке ЈН број 404-34/20-VII набавке услуге прикупљања,
анализе, обраде података и израде тематских мапа природних и шумских ресурса, умрежавање,
моделовање ризика, консултантска подршка и едукација, за потребе Градске управе града Краљева
као наручиоца објављеног на Порталу ЈН дана 7.7.2020. године.
.
Комисија за јавну набавку одговара на постављена питања истим редоследом:
1. У претходном периоду, Град Краљево је користио Integraph Geomedia фамилију софтвера и исту
ће вероватно наставити да користи упоредо са Opensource програмима, обзиром да се ради о
лиценцираном софтверу.Том приликом је креиран велики број различитих упита и процедура које
користе функције Geomedia фамилије софтвера.Како је неопходно да се исте пренесу на нову
платформу, потенцијални понуђач мора да покаже не само да зна да користи Geomedia софтвер
већ и да је у стању да на новој платформи репродукује све упите и процедуре које су дефинисане
како на нивоу појединачног пројекта тако и на нивоу RDBMS система.Развој бар једног
модула(додатка за Geomedia софтвер) од стране понуђача доказује да је понуђач упознат са
начином рада и организацијом Geomedia објекта и структуре Geomedia базе података.
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