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Предмет: Појашњење - одговор на питање у отвореном поступку у вези набавке софтвера
Еколошки инфо сервис, бр.1.1.10/18
У току рока за подношење понуда у поступку јавне набавке Еколошки инфо сервис“,
бр.1.1.10/18, за потребе Министарства заштите животне средине а за коју су, дана 26.03.2018.
године, позив за достављање понуда и конкурсна документација објављени на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца, овом наручиоцу је, дана 09.04.2018. године,
електронском поштом заинтересовано лице доставило питање у коме је садржано следеће:
„Поштована,
У конкурсној документацији на страни 17. у делу који говори о додатним условима које
понуђач треба да испуни за тачку 3.2 Наручилац је навео следеће :
3.2 да понуђач, пре објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки,
има у радном односу и/или радно ангажовано најмање 1 запослено/ангажовано лицеса
средњом стручном спремом из области програмирања или информатике или техничког
смера или природно-математичког смера, које је радно ангажовано код
понуђачаминимално 12 месеци пре објављивања позива за подношење понуда на Порталу
јавних набавки, на пословима статистичара.
Доказ за 3.2 :
неоверене фотокопије обрасца М-А или М-3-А односно других релевантних образаца из којих
се види да је радник пријављен на пензијско осигурање, и из којих се јасно виде тражени
услови за занимање стечено школовањем, занимање према радном месту и време
проведено у радном односу/ ангажовање код понуђача.
Према траженом услову из КД да је потребно анализирати податке о годишњим,
кварталним и месечним вредностима обрађених предмета у збиру или по орг. јединицама
као и вредности које се анализирају треба да буду класе предмета, проблематике региона,
градова, општина, насеља, улица, статуси решености предмета, стања рокова ( у року и
ван рока ), стања предмета ( у раду, затворени, архивирани ) сматрамо да није о пресудног
значаја да понуђач има запосленог на радном месту статистичар, зато што се ради о
стандардним извештајима за данашње услове пословања и програмирања, као и количина
података којом је могуће манипулисати није велика.
Сама „ OLAP „ технологија омогућава генерисање тражених као и нових извештаја тако да
није неопходно посебно знање статистике за њихову имплементацију.

Молимо вас да због повећања конкуренције понуђача за учешће на овом послу измените
конкурсну документацију и уклоните тражени услов. “
У вези наведеног, а поступајући на основу члана 63. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и број 68/2015) одговарамо како следи:
Наручилац није захтевао постојеће стандардне извештаје понуђача и оно што он као
понуђач може да понуди, већ је искључиво за своје пословне потребе захтевао израду
наменског софтверског система по наруџбини, у оквиру ког треба да се изради и Подсистем
аналитике и извештавања.
Због нагомиланих еколошких проблема Наручилац очекује велике количине података
различитог квалитета. Подсистем аналитике и извештавања је посебно значајан, јер ће утицати
на доношење будућих одлука Наручиоца, везаних за заштиту животне средине.
Статистичар треба да учествује у свим фазама пројекта, а интензивно у фазама 1 и 3 у
склопу реализације пројекта.
Фаза 1: Анализа и Дизајн – заједничка пословна анализа процеса од стране наручиоца и
изабраног понуђача подразумева састављање детаљне функционалне спецификације на основу
које ће у фази 2-Развој и прилагођавање бити развијено или прилагођено решење.
У оквиру фазе 1 ће се заједнички од стране наручиоца и изабраног понуђача између осталих
саставити и усагласити детаљна функционална спецификација за Подсистем аналитике и
извештавања, која мора бити у складу са захтевима конкурсне документације, пословним
правилима и организационој структури Наручиоца. Статистичар у овој фази треба да активно
учествује у изради и усаглашавању, аналитичких и статистичких процеса, изменама и
допунама методолошких основа за аналитику и статистику, ради на дефинисању обухвата,
тачности и другим квантитативним и квалитативним анализама и спецификацијама везаним за
будућу статистичку грађу која ће бити изграђена у оквиру захтеваног софтверског система.
Након успешног завршетка фазе 1 следи Фаза 2: Развој и прилагођавање софтвера у оквиру
које за Подсистем аналитике и извештавања треба омогућити напредне технологије пословног
извештавања које омогућавају да се дефинишу самостални извештаји по жељи, дефинисањем
одређених података који се желе анализирати, а све то на основу претходно усаглашене
детаљне функционалне спецификације из фазе 1 -Анализе и Дизајна. У овој фази Статистичар
ће програмерима помагати у тумачењу пословних процеса и пратити развој Подсистема
аналитике и извештавања у складу са Пројектним задатком дефинисаним у Фази 1.
Фаза 3: Тестирање и обука - У овој фази Статистичар посебно треба да помогне особљу
Наручиоца у припреми тестних података за различите тест случајеве везане за статистику и
аналитичке прегледе.
Заједно са особљем Наручиоца треба да учествује у тестирању и анализама добијених
резултата тест случајева везаних за статистике, изради коментара и статистичких прегледа.
Такође у овој фази Статистичар треба да пружи неопходна објашњења корисницима и
администраторима система наручиоца везаним за Подсистем аналитике и извештавања
Фаза 4: Продукција – Статистичар треба да врши Контролно праћење рада пуштеног
Подсистема аналитике и извештавања са посебним освртом на контролу обухвата података и
тачност. Због нагомиланих еколошких проблема Наручилац очекује велике количине података
различитог квалитета.
Из горе наведених разлога Наручилац сматра да понуђач треба да има запосленог
Статистичара и испуни постављени захтев јер Наручилац врши набавку према својим
потребама, а не према могућностима извршења предметне набавке од стране понуђача.

Истраживањем тржишта у тренутку када су створене потребе за предметном набавком
утврђене су чињенице да је потребно тачно дефинисати захтеве за израду наменског софтвера
што је Нааручилац и учинио, као и да већи број понуђача може да испуни постављени захтев
чиме Наручилац ни у једном моменту није ограничио конкурентност, те Наручилац остаје при
наведеном захтеву у конкурсној документацији.
Указујемо свим заинтересованим лицима да се све наведено објављује на Порталу
јавних набавки и интернет страници Наручиоца.
Захваљујемо се на интересовању и поздрављамо Вас,
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

