
 

 

          ДИРЕКЦИЈА ФОНДА 
          СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 

           Др Александра Костића 9, 11000 Београд, Србија                         

          Датум 13.11.2018. године 
 

 

Одговор на питања у вези са јавном набавком, ЈН 58/2018– Софтвер за кадровску евиденцију 

 

Питање 1: У конкурсној документацији на странама 4-11, Техничка спецификација (карактеристике), 

наводи се ИСО портал. Молимо за објашњење шта је ИСО портал? 

Одговор 1: ИСО портал је портал везано за ИСО стандарде 9001 и 27001. На овом порталу се налази 

комплетна документација за ИСО стандарде као и све потребне измене, допуне и постављање нових 

докумената, од овлашћених лица од стране ПИО Фонда. 

 

Питање 2: На којој технолигији/платформи је урађен ИСО портал? 

Одговор 2: ИСО Портал је урађен користећи Microsoft SharePoint web базирану колаборативну 

платформу. 

 

Питање 3: Који је број корисника који би користио будући self-care портал? 

Одговор 3: Будући self-care портал би користили сви запослени, њих 3210. 

 

Питање 4: Која је верзија SharePoint портала на којој би се радила имплементација self-care портала? 

Одговор 4: Верзија SharePointa на којој би се радила имплементација self-care портала је SharePoint 2016. 

 

Питање 5: У конкурсној документацији је наведено да је потребно испоручити лиценце за све 

компоненете које се користе у имплементацији. С обзиром да је у конкурсној документацији такође 

наведено да ће се имплементација радити на SP порталу који ПИО фонд има, питање је да ли је потребно 

нудити лиценце за ту верзију SharePointa-а? 

Одговор 5: Потребно је понудити лиценцу за Share Point 2016 или новију верзију. 

 

Питање 6: У конкурсној документацији на странама 4-11, Техничка спецификација (карактеристике), на 

страни 6, tačka 13 је наведено следеће: „Потребно је да Добављач анализира постојеће Microsoft сервере 

за базе података на којима се налазе подаци ИСО портала и интерног портала, затим да предложи 

интеграцију са новим сервером за базу података и имплементира интеграцију података у једну базу 

података“. Да ли ово значи да је у оквиру пројекта потребно урадити миграцију података са ова два 

портала на нови SP портал? 

Одговор 6: Обавеза добављача након анализе система ће бити да достави предлог да ли је ово потребно. 

Наиме, као што је наведено у конкурсној документацији потребно је да Добављач  анализира постојеће 

Microsoft servere за базе података и да предложи интеграцију са новим сервером за базу података. 

Уколико Добављач процени да је потребна миграција података са ова два портала на нови SP портал, 

Понуђач ће бити сагласан са истим. 

 

 

         Комисија за јавне набавке                                                         
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