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ЧАЧАК 

 

Предмет: Одговор на постављена питањa 

у поступку јавне набавке број 01-II/2020 
 
 
   Сходно одредби члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама, на постављено 

питање потецијалнoг понуђача за јавну набавку услуге по пројекту "SME-s Digital", 

број 01-II/2020, након консултација са стручним службама НТП у Чачку, достављамо 

следећи одговор:  
 

Питање 1: 

„Да се под да је понуђач у задњих пет (5) година реализовао минимум четири (4) 

набавке које за предмет имају услуге консултације у различитим областима 

дигиталне трансформације малих и средњих предузећа (МСП), рачунају референце 

консултаната или фирме која је понуђач?“  

 

Одговор:  

Додатни услов  "- да је понуђач у задњих пет (5) година реализовао минимум четири 

(4) набавке које за предмет имају услуге консултације у различитим областима 

дигиталне трансформације малих и средњих предузећа (МСП)" се доказује 

достављањем референце фирме која је понуђач. 

 

Питање2: 

„Како је у питању озбиљан пројекат – да ли је потребнои да понуђач поседује 

релевантан сертификат за управљање пројектима?“ 

 

Одговор:  

Наручиоц не захтева да понуђач поседује релевантан сертификат за управљање 

пројектима. 

 

Питање3: 

„Навели сте да је понуђач у задњих пет (5) година реализовао минимум четири (4) 

набавке које за предмет имају услуге консултације у различитим областима 

дигиталне трансформације малих и средњих предузећа (МСП –како се под 

дигиталном трансформацијом сматра и имплементација нових securityрешења- 

молимо да потврдите да је консалтинг у домену информационе безбедности 

релевантна референца. Ако сматрате да није наведите јасно објашњење позивајући се 

на међународни стандард за дигиталну трансформацију.“  

 

Одговор:  

Наручиоц не прихвата референцу која за предмет има само домен информационе 

безбедности, већ се тражи референца која обухвата комплетан процес дигиталне 

трансформације МСП, различите врсте дигиталне трансформације пословних 
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процеса МСП, које су наведене у конкурсној документацији  у поглављу  
„VОБРАЗАЦ ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС УСЛУГА", 
страна 18,19,20 у конкурсној документацији. 

 

Питање4: 

„Под додатним условима стоји Пет (5) инжењера техничкеструке – програмера 

(минимум VI степен) која ће бити ангажована  на пословма дигиталне 

трансформације. Објасните зашто је важно да је инжењер баш програмер а не 

инжењер електротехничких наука.“  

 

Одговор:  

Под инжењер техничких наука - програмер (услов наведен у конкурсној 

документацији) спада и инжењер електротехнике и рачунарства, тако да нигде у 

конкурсној документацији није наведено да инжењер електротехнике и рачунарства 

не испуњава услов, али у пословној биографији мора да испуњава услов „III УСЛОВИ 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО 

СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА),односно да има претходно искуство и 

реализоване пројекте на пословнима дигиталне трансформације и да ће се приликом 

оцењивања понуда посебно обратити пажња на тај услов, јер су потребне услуге 

консултације у различитим областима дигиталне трансформације, што се такође 

помиње у  поменутом обрасцу III .  

 

Додатно објашњење: 

„У циљу квалитетеног спровођења предметне набавке и због обезбеђења потребног 

процеса при извршењу предметне услуге, потребно је да ИТ консултант познаје 

програмске језике, проблематику креирања, инсталације, коришћења и одржавања 

одређених дигиталних алата које ће лако примењивати селектоване фирме укључене 

у пројекат, а у циљу унапређења пословних процеса и комплетног одрживог 

дигиталног развоја малих и средњих предузећа, као што се помиње у опису улуга  у 

конкурсној документацији у обрасцу „V  ОБРАЗАЦ ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС УСЛУГА“.“ 

 

Питање5: 

„Да је потребно да понуђач поседује сертификат ISO 27001 обзиром да ће баратати 

поверљивим информацијама? Обзиром да је тражен  ISO 9000, а у датој ситуацији 

ISO 27001 има више смисла.“ 

 

Одговор:  

Наручиоц не захтева да понуђач поседује сертификат ISO 27001. 

 
 

НАПОМЕНА: Напомињемо и да питања и одговори везани за 

конкурснудокументацију објављени на Порталу јавних набавки, са свим својим 

елементимасматрају се саставним делом конкурсне документације по којој понуђачи 

треба дасаставе своју понуду. Овим одговорима је допуњена конкурсна 

документација. 

 

 

Комисија за јавну набавку 


