Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
Адреса: Београд, ул. Радоја Домановића бр. 27
Број: 2/637
Датум: 16.07.2018. године
Предмет: I ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
БРОЈ ДУ-ЈНМВ-14/18
На основу дописа - захтева „заинтересованог лица“ за појашњењем, упућеног
наручиоцу путем електронске поште дана 13.07.2018. године, у складу са чланом 63.
Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), дајемо
тражене додатне информације и појашњења у вези конкурсне документације јавне набавке
мале вредности број ДУ-ЈНМВ-14/18 – СОФТВЕРИ.
1. Питање:
На основу конкурса бр. ДУ-ЈНМВ-14/18 желео бих да поставим пар питања за Партију 1.
Како би што боље могли да одговоримо на овај захтев потребно нам је пар информација о
вашој хардверској и софтверској инфраструктури.
 Да ли поседујете Microsoft Server 2008 или новији који би могао да послужи у
сврхе инсталације DMS решења?
 Да ли поседујете MS SQL 2008 R2 или новији?
 Да ли користите Microsoft Active Directory?
 Да ли поседујете SharePoint?
 Да ли користите Office 365?
 Колико корисника DMS решења се очекује?
 Да ли су локације на којима би се користио DMS међусобно повезане или имају
излаз на интернет?
 Да ли вам је прихватљиво да решење не буде на вашим серверима већ да се хостује
у „Cloud-u“?
 За партију 2 сте навели да очекујете 12 месеци хостовања код Извођача, да ли исти
принцип очекује и за Партију 1 DMS?
1. Одговор:












Поседујемо Microsoft Server 2008 R2.
Поседујемо MS SQL 2008 R2.
Не користимо Microsoft Active Directory.
Не поседујемо SharePoint.
Користимо Office 2007
Партија 1 - Софтвер за креирање и праћење документације система менаџмента
(DMS) треба да омогући до 20 конкурентних корисника за рад са базом и
документима (типови докумената и шаблони који се обрађују су описани у
конкурсној документацији) на фајл серверу наручиоца без додатних трошкова
лиценцирања.
Локације на којима би се користио DMS нису међусобно повезане, али имају излаз
на интернет.
Није прихватљиво.
За партију 1. Наручилац није у техничкој спецификацији навео захтев за смештање
података и базе ван инфраструктуре наручиоца.
База и документи ће бити смештени на серверима наручиоца али без додатних
трошкова лиценцирања (прихватљиво је и фајл сервер решење).
Комисија Наручиоца за јавну набавку
број ДУ-ЈНМВ-14/18

