ЈП Дирекција за планирање и изградњу
“Краљево” из Краљева
36000 Краљево, Ул. Хајдук Вељкова бр. 61, мат. бр. 17001841, ПИБ 101258220, т. р. 840-538641-31
Тел. +38136/ 312-019, 312-181, 312-039, 333-370, фах 036/ 312-061, 333-370, E-mail Office@direkcijakv.net

Наш број:

2192/1

Датум:

27.05.2014.

Обрадио/ла:

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник
РС“ бр. 124/2012), дајемо додатне информације и појашњења у вези са
припремањем понуде за јавну набавку – Пројектна документација Режима
рада семафорске сигнализације у семафоризованим раскрсницама у Краљев
ЈН 1.2.17 по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних
набавки од 22.05.2014. године:
Дана 23.05.2014. године заведен у Дирекцији под бројем 2192 достављена су
питања заинтересованог понуђача:
Питања
1. Да ли можете да појасните који су програми за које се траже лиценце?
(тј. који програми, и њима слични, ће се признавати?)
2. Обзиром на обим посла, зашто је потребно поседовати 2 лиценцирана
програма, када је довољан само 1 да би се посао успешно урадио у
задатом року?
3. Обзиром да постоје стручни софтвери под ГПУ ГПЛ лиценцом који су
бесплатни за коришћење у фирмама и који су специјализовани за
пројектовање саобраћајне сигнализације, на који начин је могуће
доказати да их фирма поседује? Да ли је довољно да се напише изјава
о поседовању тих програма и име програма или се доказује на неки
други начин? У том случају не би било потребно достављање лиценце
за програме за пројектовање саобраћајне сигнализације јер понуђач
поседује оне који су бесплатни (нпр. као што је Open Office бесплатна
замена за MS Office).
Одговори:
1. Програми за које се тражи лиценца су програм из CAD фамилије
софтвера и програм специјализован за пројектовање саобраћајне
сигнализације.

2. Потребно је поседовати два лиценцирана програма, при чему један
може бити из CAD фамилије софтвера, с обзиром на формат (.dwg) у
ком се предаје графички део пројекта, а други специјализован за
пројектовање саобраћајне сигнализације, као подршка анализи
прорачуна рада сигнала и очекиваних ефеката.
3. Уз изјаву о поседовању поменутих софтвера потребно је доставити и
лиценцу софтвера, без обзира на то што је предметни софтвер
бесплатан.

Са поштовањем,

КОМИСИЈА

