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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) Наручилац Град Сомбор доноси,

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Набавка софтвера за финансије, електронску писарницу и интернет
презентацију са антивирус заштитом, I фаза
ЈН 404-102/2016-IХ

„У складу чланом 63. став 2 Закона о јавним набавкама молимо Вас за разјашњење конкурсне
документације за набавку софтвеа за финансије, електронску писарницу и интернет презентацију са
антивирус заштитом (ЈНМБ бр. 404-102/2016-IХ).
У одељку III Спецификација (на трани 5) је детаљно описан софтвер обухваћен јавном набавком у у
првом ставу неведено да је потребно „имплементирати модуле пословног информационог система“.
Након тога на страни 8 истог одељка је наведено да се за ставку 4 – Софтвер за безбедност и заштиту
података „набавља додатних 20 лиценци за софтверско решење које се користи у пословању Градске
управе – Bitdefender GravityZone Business Security“. Имајући у виду чињенице да Софтвер за
безбедност и заштиту података (Bitdefender GravityZone Business Security) ни у ком случају не спада у
модул пословног информационог система већ независно софтверско решење, односно anti-molware
софтвер молимо Вас да размотрите поделу јавне набавке по партијама.
Јасно нам је да наручилац има потпуну слободу да јавну набавку распише било као јединствену или
као набавку обликобвану по партијама, међутим чланови који регулишу рад централизованих тела
јавне набавке, прописују да се јавна набавка мора обликовати по партијама увек када је то могуће.
Сдруе стране, како наведени софтвери (ставка 4 – Софтвер за безбедност и заштиту података, али и
ставка 3 – Интернет презентација) нису ничим повезани са ставком 1 – Согтвер за финансије и
рачуноводство и ставком 2 – Софтвер за електронсу писатницу , не постоји оправдање за спровођење
јединствене јавне набавке, а посебно имајући у виду одредбе о ефикасности и економичности јавне
набавке. Ставке 1 и 2 могу бити део пословног информационог система, интегрисаног и
централизованог.
Молимо Вас да у складу са свим наведеним извршите измену конкурсне документаије и обликујете
је по партијама, како на исту не бисм уложили захтев за заштиту права понуђача.
Напомињемо да овакво поступање представња директно кршење начела јавних набавки, како
економичности и ефикасности, тако и једнакости понуђача, па Вас молимо за што хитније
поступање.“

Појашњење:
Софтвер за безбедност и заштиту података: Bitdefender GravityZone Business Security се
користи у оквиру пословног информационог система Градске управе Града Сомбора, потпуно је
интегрисан и представља један од његових модула. Овај модул се користи у сврху заштите података
ГУ Града Сомбора, који се користе у свим постојећим софтверским модулима, као и од
неовлашћеног и злонамерног приступа информационом систему.
Обзиром да Наручилац полази од начела економичности и ефикасности у свом пословању и
спровођењу поступака јавних набавки, а да су предмет набавке модули јединственог пословног
информационог система, који морају у потпуности бити интегрисани у постојећи информациони
систем сасвим је оправдано да се набавка спроведе као јединствена.
Такође, у складу са начелом економичности и смањења трошкова пословања, ако би се
набавка спровела по партијама Наручилац би био изложен ризику да Модули информационог
система не буду компатибилни међусобно и да се не могу интегрисати у јединствени информациони
систем.
Што се тиче Модула 4- Софтвера за безбедност и заштиту података, Наручилац већ користи
постојеће решење као интегрисани део јединственог информационог система које је набављено у
виду годишње лиценце која још увек није истекла па је сасвим логично да се набаве додатне
лиценце.
Што се тиче Модула 3 – Интернет презентација, овај модул мора у потпуности бити
интегрисан са Модулима 1 и 2 обзиром да ће се грађанима омогућити електронске услуге у виду
електронског приступа подацима који се на њих односе, а са друге стране у складу са принципима
безбедности и заштите података о личности и заштите података од злонамерног приступа све то мора
бити интегрисано са Модулом 4 – Софтвер за безбедност и заштиту података.
Обзиром на наведене чињенице сматрамо да не постоје услови за измену конкурсне
документације у смислу обликовања набавке по партијама.

Све додатне информације могу се добити од особе за контакт:
Славица Сузић, 025/468-182, ssuzic@sombor.rs

