ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА"-Пожаревац
Јавно предузеће за производњу, пренос и дистрибуцију топлотне енергије, одржавање и
експлоатацију термотехничких уређаја и инсталација и инжињеринг енергетских
постројења и инсталација; за производњу гаса и дистрибуцију гасовитих горива преко
система цеви; за производњу гаса за комуналне сврхе и дистрибуцију гаса

МБ: 07351682
ПИБ: 101971396 - Трг Радомира Вујовића бр. 2, 12000 Пожаревац
Тел : (012) 542-785 (секретаријат), 975 (дежурна служба), Факс: (012) 542-543,
e-mail: jpt@toplifikacija.rs, www.toplifikacija.rs

Наш број:1128/4
Ваш број:2348
Датум: 01.04.2015
Место: Пожаревац
У складу са чланом 63. закона о јавним набавкама а у вези јавне набавке која је
расписана по основу Одлуке о покретању јавне набавке мале вредности бр. 1128/2 од
19.03.2015. године и Позив за достављање понуда 1128/3 од 20.03.2015. године, који је
објављен и достављен у складу са чланом 55. закона о објављивању и достављамо Вам
појашњење у вези предметне јавне набавке.
Предмет: Одговори на постављена питања.
Детаљније, додатне информације и одговори на питања за ЈНМВ 1114/2015
-Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку мале
вредности бр.ЈНМВ 1114/2015 „Набавка пословног софтвера Аполо “По партијама:
I-Партија: Набавка лиценце пословног софтвера
II -Партија: Набавка одржавања пословне апликације.
-Доставио је Наручиоцу писани захтев електронским путем дана 31.03.2014. године,заводног
броја 2348, којим тражи одговор на следећа питања:
ПИТАЊЕ бр.1:
Ko има права интелектуалне својине односно ауторска права на изворни код постојећег
апликативног софтвера Аполо?
ОДГОВОР бр. 1:
Аполо доо из Београда
ПИТАЊЕ бр.2 :
Ко је испоручилац постојећег апликативног софтвера Аполо?
ОДГОВОР бр.2:
Аполо доо из Београда
ПИТАЊЕ бр.3:
Да ли располажете изворним кодом за постојећиапликативни софтвер Аполо?
ОДГОВОР БР.3
НЕ
ПИТАЊЕ БР.4:
Да ли ваше предузеће на основу уговора о набавци постојећег софтвера Аполо има право да
мења изворни код постојећег апликативног софтвера Аполо и под којим условима и да ли се
мора тражити одобрење од аутора или неког трећег лица?
ОДГОВОР БР.4:
НЕ
ПИТАЊЕ БР.5:
Како би могли направити калкулацију цена за понуду одржавања и лиценцирања постојећег
апликативног софтвера Аполо, да ли можемо добити на увид техничку документацију и изворни
код за апликативни софтвер Аполо?
ОДГОВОР БР.5:
Изворни код не поседујемо, Информације о Аполо софтверу можете добити на веб адреси
www.apollog4.com/ . Понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне документације у
просторијама ЈП „Топлификација“Трг Радомира Вујовића10, радним данима од 10 до 14 сати, до
дана и сата истека рока за подношеља понуда.
Достављено свим понуђачима објављивањем на сајту ЈП “Топлификација” Пожаревац и
порталу јавних набавки дана 1.04.2015. године

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

