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„Привредн саветник информационе технологије д.о.о."
Рузвелтова 55,

11000 Београд
ПРЕДМЕТ: Одговор на зактев за појашњењем у вези са припремањем понуде за ЈН
број 1-02-4044-9/14
Ha основу члана 63. CT. 3. Закона o jaBuuM набавкама („Службени гласник РС" број

124/2012, у даљем тексту: Закон), у наставку дописа дајемо одговор на достављени захтев за
додатним појашњењима бр. 1-02-4044-9/14-8 од 03.10.2014. године, који сте поднели у

поступку јавне набавке софтвера за магацинско пословање (продужење лиценце за три
године).
Питање бр. 1: Одељак 3, Спецификација предмета набавке, тачка 2, гаранција на софтвер:
„Шта се сматра под свим поправкама на софrпверу које су настала као последица интерних
проблема у раду као a отклања њ е свих недостатака за ваљаност лиценце? "
➢ Поправке подразумевају отклањање свик грешака и неправилности у раду софтвера
уочених током оперативног рада, односно отклањање свик софтверских bug-ова.

Питање бр. 2: Одељак 3, Спецификација предмета набавке, тачка 3, Прилаго ђ авање
излазник докумената у складу са новим логом и називом наручиоца пријемница, отпремница,
требовање, реверс. „Да ли поред rope наведених докумената C обзиром да сте ставили ....,
постоје a друга документа које желите да прилагођавате, a ако постоје да ли би сте могли
да нам проследите која. За наведена документа осим лога a назива наручиоца да ли се још
нешто прилагођава у изгледу у односу на документа која имате у софтверу. "

➢ Сва излазна документа која постоје у софтверу треба прилагодити тако да садрже
нови логи и назив Наручиоца. He постоје захтеви за прилагођавање осим наведеног.

Питање бр. 3: Одељак 3, Спецификација предмета набавке, реченица: "Наручилац не
захтева да се испоручују нове надоградње софтвера. Понуђач је у обавези да понуди цену за
продуже њ е лиценце за постоје ћ е верзије лиценцег'. Верзија програма коју ви тренутно
користите и где имате гаранцију од стране uac je 2.0. Уколико се одлучите да наставите да
користите наш програм морате да пређете ua новију верзију програма 2.1 како би смо били у
могу ћности да вам пружимо гаранцију и адекватну подршку у наредном периоду кориш ћења
nporpaMa. Скодно томе, прилагођена штампа, Модул за аутоматско креирање шифре новог

артикла на основу групе и подгрупе, додани извештај (custom report) који представља
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прилагОђену картицу артикла са дОдатним пОдацима мОрају да буду прилаг0 ђ ени нОвОј

верзији.
➢ ЧланОм 9. став 2. УгОвОра 0 набавци сОфтвера за магацинск0 пОсловање, брОј 1-024045-6/11-28, кОји је РегулатОрна агенција за електрОнске кОмуникације и пОштанске
услуге закључила са Привредним саветникОм-инфОрмаци0не технОлОгије
31.10.2011 .године, у трајању Од 36 месеци Од дана пОтписивања записника 0 пријему,
дефинисан0 је: „Испоручилац мора без накнаде да достави Наручиоцу сва унапређе њ а

wzu поправке софтвера, издата од crnpaxe произвођача софтвера, у периоду важеtпа
гарантног рока изузев у случају да Иаручилац има могу ћ ност директног преузимаrаа
унапређеtна, поправки и нових верзија софтвера са сајта произвођача." Уколик0
пОстОји унапређена верзија прОграма, према важе ћ ем угОвОру дужни сте да нам их
испОручите, нарОчит0 с ОбзирОм да нам са ваше стране није омОгућ ен0 преузимање
унапређења, пОправки и нОвих верзија сОфтвера са сајта пр0изв0 ђ ача.
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