ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ / ПОЈАШЊЕЊА БР. 1
у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке услугаРеконструкција и одржавање Интернет презентације Градске
управе за заштиту животне средине (ЈНМВ-У-6/17))

Заинтересовано лице је дана 17. новембра 2017. године поставило следећа
питања:
1. На страни 5 конкурсне документације у оквиру техничко-технолошких елемената
као један од захтева наводите „креирање web апликације за Локални регистар
извора загађивања“. Молимо вас за детаљније појашњење наведене web
апликације? Шта треба да садржи, какву структуру, интерфејс?
2. На страни 5 и 6 конкурсне документације у оквиру техничко-технолошких
елемената навели сте могућност инкорпорације геореференцираних података и
дигиталних мапа о мониторингу са подацима мониторинга квалитета ваздуха, буке
у животној средини, квалитета површинских вода и аерополена. Молим вас за
детаљан опис инкорпорације података као и формата података?
На основу члана 54. став 13. тачка 1) Закона о јавним набавкама Комисија за јавну
набавку сачинила је додатна појашњења.
Одговори:
1. Web апликација Локални регистар загађивача треба да има следеће основне
функционалности:
o Попуњавање образаца.
Омогућено само пријављеним и регистрованим корисницима. Регистрацију
корисника врши Управа доделом јединственог имена и лозинке. Обрасци који
се попуњавају су:

Образац 1. – општи подаци о извору загађивања

Образац 2 – емисије у ваздух

Образац 3 – емисије у воде

Образац 4 – емисије у тло

Образац 5 – управљање отпадом
o

Преглед попуњених образаца.
Омогућено
свим
корисницима
апликације
(посетиоцима
Интернет
презентације). Могућност претраживања образаца по привредним субјектима,
годинама, по врстама загађења.



Апликација треба да има више нивоа приступа, тако да је могуће ограничити права
приступа посетиоцима сајта. Потребно је да има минимум три различита нивоа
приступа: јавни (public) посетилац, регистровани корисник апликације (правни
субјекти који попуњавају обрасце) и администратор који управља корисницима и
подацима.



Потребно је да унос података у обрасце буде максимално поједностављен тако да
корисник пратећи кораке које нуди систем може да попуњава поља која се налазе
на обрасцима.
o Потребно је да одређена поља у која се уноси текст имају интерактивну помоћ
за попуњавање (“tooltip”).
o Потребно је да одређена поља имају повезан документ са додатним
објашњењима.
Потребно је да се обрасци могу прегледати и штампати након завршетка
попуњавања.
Сва упутства и документи који би могли да му помогну у коришћењу апликације би
требало да буду лако доступни корисницима апликације.




2. Дигитална мапа о мониторингу треба да омогући да се кликом на обележену локацију
отвара нова web страница. Формат података на новој web страници обухвата текст и
графиконе у JPG формату које је могуће мењати у CMS-у.
Постојеће дигиталне мапе можете погледати на следећим адресама:
http://www.environovisad.org.rs/new_site/page.php?kat_id=49,
http://www.environovisad.org.rs/new_site/page.php?kat_id=51,
http://www.environovisad.org.rs/new_site/page.php?kat_id=50.

Ова информација се сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама,
објављује на
Порталу
јавних набавки
и интернет страници
Наручиоца
www.environovisad.org.rs
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

