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РЕПУБЛИКА СР6ИЈА
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Београд

ПОЈАШЊЕЊЕ КОИКУРСИЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - 2
у отвореном поступку за јавну набавку добара бр. 1-02-4042-22/20

Питање 1
У поглављу III конкурсне документације — Спецификације и захтеви предмета
набавке, Функционална спецификација Интерактивног WEB портала,страна 6,

захтев гласи:

"Мапни приказ треба да омогуhи селекцију приказа различитих типова мапе (нпр.
векторска, сателитска, кибридна...); Преферентно користити тзв. опен соурце
лиценце које неће генерисати додатне трошкове; Приказ прилагодити услову да сви
типови мапа морају бити са званичном државном границом Републике Србије, али
обавезно без интерних граница АП Косово и Метохија;"
Пошто опен соурце мапе провајдера не обезбеђују довољан квалитет приказа,

молимо вас да нам потврдите да је могуће користити мапу провајдера "Mapbox"
која се веh користи на другом интерактивном порталу Наручиоца.
Одговор:

Коришћена мапа на порталу Benchmark мобилних мрежа није задовољавајућег
типа/приказа, с обзиром да је развијена/модификована наменски за потребе израде

портала тог типа где је акценат на benchmark мерењима. У оквиру конкурсне
документације је само специфицирано преферентно коришћење тзв. open source
лиценци како би се избегли додатни трошкови. Уколико потенцијални понуђач
жели да користи Mapbox платформу, предлог је: креирати Марbок account,
изабрати одговарајуће типове мапе ("Light", "Streets", "Outdoors" i"Satellite") и
прилагодити их за приказ, уз обавезан услов непостојања интерник граница
Аутономне покрајине Косово и Метохија на свим типовима мапа.

Питање 2
У поглављу III конкурсне документације — Спецификације и захтеви предмета
набавке, Функционална спецификација Интерактивног WЕБ портала,страна 7,

захтев гласи:

"Портал је реализован у складу са стручним стандардима и књигом стандарда
Наручиоца"
Молимо Вас да стручне стандарде и књиге стандарда наручиоца учините
доступним понуђачима.
Одговор:
Наручилац ће у погледу наведеног извршити измену Конкурсне документације.

Питање 3
У поглављу III конкурсне документације — Спецификације и захтеви предмета
набавке,Технички подаци окружења,страна 8, зактев гласи:
"Наручилац је власник изворног кода и модела базе података портала. Понуђач је у

обавези да Наручиоцу испоручи изворни код целог портала/апликације,

укључујући и скриптове за увоз података и креиране извештаје, развојну
софтверску документацију као и модел базе и техничку документацију модела базе
и спецификације апликације, као и документ којим се описује архитектура
портала."
Наручилац не може бити власник изворног кода, јер то подразумева и права на
интелектуалну својину, што овде није случај, па нам потврдите да he Наручилац

при испоруци we6 портала имати приступ изворном коду који ће бити чуван у

просторијама Наручиоца у сигурном окружењу. Било која друга компанија може да
приступи коду само на Рателовим серверима и у Рателовим просторијама.
Одговор:
Наручилац ће у погледу наведеног извршити измену Конкурсне документације.

Питање 4
У поглављу III конкурсне документације — Спецификације и зактеви предмета
набавке, Правилник о изради Интерактивног WЕБ портала, страна 8, захтев гласи:
"Мени портала се налази испод оба логотипа".
Због боље прегледности странице на којој се налази мапа покривања, предлажемо
да позиција менија буде у истом нивоу као позиција логоа идентично као на другом

порталу Наручиоца (http://benchmark.ratel.rs/portal). На Landing страници зактев би
остао непромењен.
Одговор:

Landing страница треба да садржи приказ мапе. Као што је и наведено у
конкурсној документацији, портал треба да буде у складу са визуелним
идентитетом основног портала (www.ratel.rs) u, сходно томе, heder мора постојати,
а мени не би требало да буде у равни са логотипима. Молим вас да погледате како

је реализован WiFi портал (https://eki.ratel.rs/smartPortal/RatelWiFiLokacije), где је
направљен максималан компромис између потребе за прегледнијом и сразмерно
веhом мапом и испуњења услова из правилника.

Питање 5
Наручилац је конкурсном документацијом у захтеву пословног капацитета навео да

су понуђачи у обавези да докажу успешну реализацију пројекта израде

интерактивног We6 портала за период последње 2 године.

Молимо Вас за потврду да ће наручилац као вапидну прикватити потврду

референтног клијента која се односи на истородну набавку, односно која се односи
на исти предмет набавке и има оригиналан назив пројекта. Наиме, назив односног
пројекта у наслову не садржи "пројекат израде интерактивног We6 портала", већ

"систем за мерење квапитета широкопојасног приступа интернету", уз јасно
навођење јавно доступног вебсајта где се може видети предметни уговор, односно

предметни интерактивни We6 портал.

Све наведено наручилац може проверити увидом у достављени линк/wебсајт, као и
позивањем контакт особе референтног клијента ради додатне потврде.

Одговор:
Није неопходно да у називу пројекта буде експлицитно специфицирана израда
WEB интерактвног портапа. Услов је успешно реализован пројекат израде
интерактивног WEB портапа, што се може доказивати на претходно поменути
начин

СЛУЖБЕНИК ЗА Ј НЕ БАВКЕ
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