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Број: 5.2.-   7813                                                                    

Дана: 21.03.2016.                        

                                                                                                

                                                               

Предмет: Одговори на питања потенцијалног понуђача упућена путем електронске поште 

(maila)  дана 18.03.2016.  u  15.05 ч за јавну набавку мале  вредности – Набавка и 

имплементација софтвера за рад магацинских простора са могућношћу баркодирања и 

читања баркодова у јединственом систему број 23/16. 

 

Дана 18.03.2016.  u  15.05 ч часова потенцијални понуђач је упутио путем електронске 

поште питања - везана за јавну набавку везана за јавну набавку мале  вредности – Набавка и 

имплементација софтвера за рад магацинских простора са могућношћу баркодирања и 

читања баркодова у јединственом систему  број 23/16. Наручилац електронским путем 

потврдио пријем питања. 

 

Питање гласи: 

 

1. У тексту помињете интеграцију са ЕРП системомм, па Вас молим за информацију о 

ком ЕРП систему је реч, у којој технологији је писана апликација и на којој бази ради 

 

2. Такође, помиње се и интеграција ХР модулом па нам је потребна информација ко је 

произвођач, у којој технологији је писана апликација и на којој бази ради 

 

3. Молим Вас и за појашњење код модула, да ли то значи да Вам за сваки модул треба 

по једна корисничка лиценца + лиценце за људе који ће користити хенд хелд уређаје, 

или су другачије потребе. 

 

 

  

 

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 

124/2012,14/15 и 68/15), достављамо Вам у законском року одговоре на постављена питања: 

   

1. Интеграција са ЕРП системом треба да буде на нивоу wеб сервице-а. Потребно је да 

софтвер за управљање магацином преузима из ЕРП Система шифарнике опреме која 

се налази на стању (количински) у магацинима Водовода. Такође је потребно да се 

отпремнице које настају у ЕРП систему пренесу синхроно или асинхроно у сyстем за 

управљање складиштем одакле би се роба издавала за даљу манипулацију. Такође је 

потребно да се подаци о издатој роби врате у ЕРП сyстем ради даље обраде.  ЕРП 

сyстем је модуларан И у технологији која се може инсталирати или на Wиндоwс или 

на Линуx платформ. База података је Постгре. 

2. За сва питања везана за интеграцију за ХР софтвером И софтвером за управљање 

документима И електронском писарницом молим вас да се обратите фирми ТИМ 

СYСТЕМС доо чије податке имате у тендерској документацији. 
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Потенцијални понуђач у својој понуди мора да урачуна цену интеграције са 

софтверима ЕРП, Управљање кадровима (ХР софтвер) као И са софтвером за 

управљање документацијом И електронском писарницом. 

3. Водоводу је потребан неограничен број лиценци са пуном функционалношћу као 

што је И наведено у конкурсној документацији. 

 

 

 С поштовањем, 

 

                                                                      ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                          Комисија за јавне набавке 

       ________________________________ 

   


