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Додатне информације и појашњења конкурсне документације за јавну набавку 

добара – Јединствени информациони систем за буџетско рачуноводство, ОП број 25/2020. 

 

                                                                              Свим понуђачима који су                                                                               

преузели конкурсну документацију 

Питање 1: Стр.84, 95 (9.5.), Чл.12 Модела уговора 

Молимо вас за потврду нашег схватања да уколико понуда Понуђача укључује испоруку 

стандардних софтверских лиценци или стандардних СааС услуга у облаку, као платформе за 

модул за Припрему буџета, а које се по природи услуга, и у складу са опште прихваћеним 

индустријским стандардима, сматрају испорученима давањем на располагање, те према томе 

не може бити примењивих кашњења у извршењу тог дела набавке, на исте неће примењивати 

уговорна казна, односно да се уговорна казна дефинисана у чл. 17 Модела уговора, примењује 

само на кашњења у извршењу консултантских услуга, а не и на стандардне софтверске 

компоненте/платформу за модул за Припрему буџета, а све у складу са опште прихваћеном 

индустријском праксом. 

Одговор 1: Да, одговор Наручиоца је потврдан. 

 

Питање 2: 

Молимо вас за додатно појашњење на одговор број 1 "Додатних појашњења 2", 

објављених 17.8.2020., да гаранција за стандардне СааС услуге у облаку, као што је платформа 

за модул за Припрему буџета, у складу са гарантним условима понуђача мора да важи за читав 

период пружања тих захтеваних услуга, а да гаранција на консалтинг услуге мора да траје 12 

месеци од дана завршетка имплементације. 

Одговор 2: Да, одговор Наручиоца је потврдан. 

 

Питање 3: 

Чл.11. Модела уговора 

Молимо Вас за потврду да процес примопредаје испоруке СааС услуга у облаку, које, 

према опште прихваћеним индустријским стандардима, вреде као испоручене даном стављања 

на располагање, укључује само састављање Записника о извршеној примопредаји за СааС 

услуге, а којим ће се констатовати да су дотичне СааС услуге у облаку испоручене с датумом 

стављања на располагање. 

Одговор 3: Након што Понуђач обавести Наручиоца да су СааС услуге стављене на 

располагање, Наручилац ће приступити истима путем достављених активацијских 

креденцијала, и  уколико су СааС  услуге расположиве, приступиће  потписивању Записника 

о извршеној примопредаји. 
 

                                                                               Комисија за јавну набавку 


