ПРЕДМЕТ: На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама дајемо додатне
информације и појашњења Конкурсне документације за јавну набавку услуге
Одржавања софтвера, обнављање лиценци и подршка информационог система
Централног регистра обавезног социјалног осигурања до 31.12.2016. године (отворен
поступак), ЈН 01/2016:

Питање: Као додатни услов тражено је да „Понуђач мора имати минимум једну
референцу која се односи на развој, инсталацију и одржавање апликативног решења на
ORACLE ETPM у последњих 5 година (2011, 2012, 2013, 2014, 2015). Апликативно
решење мора бити по обиму, величини и намени минимално као тренутно примењено у
ЦРОСО“. Како бисмо били у могућности да дамо адекватну и прихватљиву референцу,
молимо наручиоца за додатно појашњење обима, величине и намене апликативног решења
које је тренутно примењено у ЦРОСО?
Одговор: Централни регистар обавезног социјалног осигурања поседује јединствену базу
података која садржи податке о више десетина милиона активних и историјских
јединствених пријава на обавезно социјално осигурање, податке о обвезницима
доприноса, као и више десетина милиона података који се односе на обрачунате и плаћене
доприносе за обавезно социјално осигурање.

Питање: Као додатни услов тражено је да „Понуђач мора имати минимум једну
референцу која се односи на развој, инсталацију и одржавање апликативног решења на
ORACLE ETPM у последњих 5 година“. Молимо Вас да потврдите да је у питању
ORACLE Enterprise Taxation and Policy Management System, као и да ћете прихватити
ОRACLE PSRM (Oracle Public Sector Revenue Management System) решење, с обзиром да
се ради о истом производу који је променио име?
Одговор: Да, у питању јесте ORACLE Enterprise Taxation and Policy Management System.
ОRACLE PSRM представља истo рeшeњe, сaмo нoвиjeг дaтумa (oктoбaр 2013). С oбзирoм
дa je рeшeњe ОRACLE PSRM нaстaлo у oктoбру 2013. године, oвo рeшeњe ћe дoстићи 5
гoдинa (период у односу на који се доставља референца) oдржaвaњa тeк у oктoбру 2018.
гoдинe.

Питање: Како бисмо понудили адекватну техничку подршку и били у могућности да
тражимо цене од вендора, молимо Вас за part no сваког од пакета лиценцног софтвера чију
подршку треба понудити, а који су наведени на странама 11. и 12. предметне

документације. Такође, молимо Вас за информацију о тачним верзијама софтверских
лиценци и проивођачима тамо где није наведено?
Одговор: Дa ли мислитe нa ECNN, укoликo je тo случaj нa слeдeћoj aдрeси мoжeтe
прoнaћи ECNN зa пoмeнутe прoизвoдe http://www.oracle.com/us/products/export/eccn-matrixsoftware-412042.pdf

Кaдa je

у питaњу Micro Focus

инфoрмaциje сe нaлaзe

нa слeдeћeм линку

https://www.microfocus.com/downloads/net-express-3904.aspx

Питање: Молимо Вас за исправан број факса, с обзиром да је број факса наведен у
конкурсној документацији на страни 20, непостојећи број?
Одговор: У Конкурсној документацији на страни 20/37, услед техничке грешке стоји
„факс број 011/365-03-65“, а треба да стоји исправан „факс број 011/311-03-65“.
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