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На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012 и 

68/15), Комисија за спровођење поступка јавне набавке Агенције за осигурање и 

финансирање извоза Републике Србије ад Ужице,  доставља заинтересованим понуђачима 

следеће : 

 

 

ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ЗА ЈН  12/2020    

- DMS (Document Management system) са функционалностима електронске писарнице – дорада 

постојећих и проширење новим функционалностима -  

 Питања од стране потенцијалних понуђача: 

1. Колики је број крајних корисника који користе огласну таблу? 

2. Колики је број корисника који управљају садржајем који се приказује на огласној табли 

(Порталу)? 

3. На страници 6. КД наводи се да софтверска апликација треба да садржи „извештаје о 

активности корисника и друге статистичке прегледе“. Молимо вас да наведете које извештаје 

и  прегледе систем треба да обезбеди. 

4. На страници 9. КД наводи се да се „решење мора базирати на постојећој платформи DMS 

решења“ . Молимо вас за појашњења: 

А) на којој технологији је израђено постојеће DMS решење? 

Б) Да ли постојеће решење садржи свеобухватан API  који омогућује приступ систему и 

извршавање потребних операција у њему, од стране спољних апликација (оно што огласна 

табла треба да обавља)? 

Ц) Шта прецизније подразумевате под наведеном формулацијом? Да ли огласна табла треба да 

користи документе из DMS система и објављује их на Порталу, или је потребна чвршћа 

интеграција, у смислу коришћења исте базе података, постојећих структура података тј. 

модела и сл.? 

5.  Молимо вас да потврдите да предмет набавке није инфраструктура (ресурси) за подршку 

     новом решењу, већ се само тражи њена спецификација, као што је наведено на страници 9.  

     конкурсне документације. 

 

6.  У  оквиру додатних услова, у делу кадровски капацитет, на страни 15 конкурсне 

      документације, под тачком 5) као доказ се захтева да, уз радну биографију лица, Понуђач 

      достави Изјаву датог лица и понуђача да је дата биографија истинита и тачна. 

      Узимајући у обзир тренутну ситуацију са вирусом covid19 и имајући у виду да највећи број 

      запослених код Понуђача ради од куће, молимо за одговор на следеће питање: 
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       Да ли је Наручиоцу прихватљиво да Понуђач као доказ достави Изјаву на меморандуму 

       потписану од стране овлашћеног лица Понуђача, којом потврђује истинитост и тачност  

       података наведених у радним биографијама за сва лица? 

 

Одговори наручиоца: 

1. Потребно је да 67 крајњих корисника користи огласну таблу. 

2. Могућност управљања садржајем треба да буде регулисана корисничким правима 

приступа у систему. Сваки корисник коме путем система буде додељено адекватно 

право - треба да има могућност управљања садржајем. 

 

3. Потребни су извештаји који ће дати генерални преглед статистике по организационим 

јединицима, броју објава у периоду, итд, као и извшетај о појединачним објавама. 

 

4. а) ДМС решење је израдјено на Kubernetes технологији коришћењем  Net Core 

програмског  језика 

 

             б) Да, постоји API. 

 

             ц) Огласна табла треба да користи документа из DMS система и објављује их на 

                  порталу. Огласна табла  треба да корисити исту технолошку основу као DMS. 

 

5. Потврђујемо да предмет набавке није инфраструктура већ је само потребно навести 

спецификацију  како је наведено на страници 9 конкурсне документације. 

 

6. Наручилац ће због уведених мера услед епидемиолошке ситуације са вирусом 

COVID-19 прихватити да понуђачи доставе Изјаву на меморандуму потписану од 

стране овлашћеног лица Понуђача, којом потврђује истинитост и тачност података 

наведених у радним биографијама за захтевана стручна лица у оквиру кадровског 

капацитета. 

 

U  Београду, 8.12.2020.год                                                            

                                                                  

  

                               КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 


