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Предмет: Питања и одговори за набавку - ЈНМВ бр. 14 / 2015 Набавака
софтвера за Апотеку Ниш

Питање бр. 1:

У КД на страни 20. У Табели 1. приказано је време одзива Понуђача у
случају проблема у раду софтвера као и физицки одлазак на адресу
Наручиоца у циљу решавања насталих проблема.
Питање/Сугестија: Проблем са радом софтвера може да се реси
даљинским путем помоћу програма за подршку на даљину, стога сматрамо
да физички одлазак на адресу Наручиоца није неопходан и молимо Вас да
размотрите могућост брисања овог дела из документације.

Одговор бр 1.

Наручилац је појаснио у конкурсној документацији да се  физички долазак на
адресу Наручиоца подразумева само у случају да  се проблем не може решити
даљинским путем.
У том смислу извршена је измена Конкурсне документације и објављена на
порталу ЈН и интернет страници Апотеке Ниш.

Питање бр. 2:

У КД на страни 23. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и
76. Закона о јавним набавкама, Додатни услови - Кадровски капацитет, Тачка
2:
Да има минимално 5 радно ангажованих имплементатора који могу да
имплементирају понуђена софтверска решења.
Питање: Чиме доказујемо испуњеност овог додатног услова? У КД. На страни
25. Упутство како се доказује испуњеност услова није дефинисан начин
доказивања услова за имплементаторе.

Одговор бр 2.

Да има минимално 5 радно ангажованих имплементатора који могу да
имплементирају понуђена софтверска решења доказује  достављањем



Потписане и печатиран Изјаве (Образац изјаве понуђача, Ва, којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће
у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане  конкурсном
документацијом.)

Питање бр. 3:

У КД на страни 44. Модел уговора, Члан 6. Продавац се обавезује да
преда Купцу након завршетка имплементације III фазе модула последњу
ажурирану верзију софтвера са изворним кодом на електронском медијуму
и јединствену пројектну и корисничку документацију. Пројектна
документација подразумева детаљно описану апликативну архитектуру,
дизајн, карактеристике и перформансе система укључујући и базу
података.
Питање: Молимо вас да поменути део из Модела уговора - Члан 6. избришете
из КД. Како нигде у документацији није наведено да Наручилац набавља
предметно софтверско решење како би га самостално одржавао и
унапређивао не види се разлог за овим захтевом.

Одговор бр 3.

Извшена је измена члана 6. Модела уговара тако да  члан 6. сада гласи:

„Продавац се обавезује да преда Купцу након завршетка имплементације III
фазе модула последњу ажурирану извршну верзију софтвера, са упуством за
самосталну  инсталацију  од стране  Корисника и јединствену корисничку
документацију.

Корисничка документација подразумева детаљно описане апликативне
форме - екране, и прилагођена је крајњим корисницима система.
        Продавац се обавезује да ажурира упутство и инсталацију и да након
сваке промене у апликативном систему испоручи електронски медијум са
јединственом ажурном инсталацијом софтвера и наведене документације.“

Питање бр. 4:

У КД на страни 55. Потврда наручиоца
Питање/Сугестија: У потврди Наручиоца се тражи вредност потписаног
уговора. С обзиром на то да је вредност потписаног уговора са клијентом
пословна тајна, молимо вас да се овај део из потврде избрише.

Одговор бр 4.

На страни 55. конкурсне  документације у  делу XV  Потврда наручиоца  брише се
ставка „вредност уговора“.

Питање бр. 5:

С обзиром да располажемо свим капацитетима осим кадровским капацитетом где
је услов минилано 15 радно ангажованих инжењера електротехнике.



Сматрамо да овај услов значајно сужава конкуренцију и да није адекватам, самим
тим утиче и на цену понуде.
Наша фирма располаже кадровским капацитетима који интензивно раде на
развијању нашег софтверског решења, исто тако врше имплементацију и обуку
запослених што сматрамо да је јако битно као и деск хелп који је у нашем случају
доступан 00-24х.
Молим вас да узмете насу примедбу у разматрање.

Одговор број 5.

Комисија је размотрила Ваш предлог и остала  при условима датим у Конкурсној
документацији.

Комисија за ЈНМВ 14/2015


