У циљу развоја Националног оквира квалификација у Републици Србији (НОКС), у
оквиру Пројекта број 559132-EPP-1-2014-2-RS-EPPKA3-EQF NCP - „Support to the European
Qualifications Framework (EQF) National Qualifications Databases (NQD)” који се финансира из
средстава Европске уније - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency,
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ИЗРАДУ
ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ НАЦИОНАЛНОГ ОКВИРА КВАЛИФИКАЦИЈА
И БАЗЕ НАЦИОНАЛНИХ КВАЛИФИКАЦИЈА
(у даљем тексту: веб сајт и база)
Основне спецификације
Предмет позива је набавка услуге - израде базе националних квалификација и веб сајта
Националног оквира квалификација.
Од понуђача се очекује да испоручи следеће:
o Избор платформе/технологије која ће бити коришћена као основа за реализацију пројекта.
o Имплементацију базе квалификација израђену на MySQL 5.7 која садржи поља
дефинисана стандардом квалификације који је саставни део документа Нацонални оквир
квалификација у Србији. Оквирни предлог поља која садржи база и формат података је у
прилогу позива и подложан модификацији у току израде базе по захтеву Наручиоца. База
се испоручује са детаљним описом поља и пратећом документацијом која омогућава
потпуну читљивост базе и могућност накнадне надоградње базе од стране Наручиоца без
додатних трошкова за Понуђача.
o Израду веб сајта са оригиналним кодом са откупом овог кода, или израду веб сајта на
WоrdPress CMS-у са откупом тема и додатним прилагођавањима тема потребним да се
задовоље карактеристике и функције предметног веб сајта (изглед сајта тј. тема се
предлаже и усваја по договору са Наручиоцем, а по угледу на http://www.nok.si). Домен
обезбеђује Наручилац посла.
o Повезивање базе са заједничким европским порталом према техничким захтевима у
складу са документом „Including Qalifications in the Learning Opportunities and
Qualifications i Europe Portal – Technical specifications and metadata schemata“ који је дат у
прилогу.
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o Имплементацију апликације за претраживање базе и приказ резултата претраге на веб
сајту инкорпорирану у сам веб сајт.
o Апликациони сервис који обезбеђује посетиоцима предметног веб сајта да преузму
податке из базе у више задатих формата (XLS, CSV, JSN).
o Иницијално пуњење базе одговарајућим подацима.
o Сервис који омогућава прикупљање података од стране већег броја спољних корисника
(универзитети и национални савети) који имају могућност аутентификације на сајт кроз
кориснички панел.
o Кориснички панел за једноставно ажурирање вести на веб сајту.
o Одржавање веб сајта 6 месеци.
o Обуку за одржавање веб сајта у трајању од 2 дана.
o Техничку документацију и упутство за коришћење.
Такође, очекује се да понуђено решење испуни следеће захтеве:
o Да омогући претрагу ставки из базе по једном и више задатих критеријума.
o Да постоји могућност импортовања података из .xls фајлова (или .csv или другог
одговарајућег формата).
o Да се при приказивању одређенe квалификације не приказују поља која нису попуњена у
бази.
o Да постоји могућност да администратор сам дефинише вредности одређених поља која
описују квалификацију коришћењем шифрарника.
o Да постоји могућност касније надоградње, додавања нових поља, табела и њиховог
повезивања са постојећим.
o Да CMS омогућава додавање нових чланака и категорија чланака и пратећих фотографија
и сл. елемената (нпр. уметање видео клипова и сл.).
o Да буде доступна на српском језику (ћирилично и латинично писмо) и енглеском језику.
o Да е-маил адресе имају заштиту од аутоматског прикупљања због спама.
o Да изглед буде оптимизован за приказивање на различитим уређајима (рачунари, таблети,
паметни телефони – responsive design).
o Да пружа могућност за подешавање параметара битних за оптимизацију за претраживаче
(meta title, meta description и сл.).
o Израду неколико предефинисаних извештаја из базе за Наручиоца.
o Да је инкорпорирана статистика посећености (коришћењем Google Analytics или неког
другог решења по налогу Наручиоца).
o Да постоји могућност већег броја корисника који уређују базу и сајт.
o Да постоји адекватан систем чувања и заштите података, који се планира у договору са
Наручиоцем који на својим серверима чува базу и веб сајт.
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Услови учешћа
Пријаве за израду веб сајта и базе могу да поднесу правна и/или физичка лица и
предузетници који имају одговарајуће искуство и који имају регистровану одговарајућу
делатност.
Услови за правна лица
o Да је правно лице регистровано код надлежног органа, односно уписано у одговарајући
регистар;
Доказ - фотокопија извода из регистра надлежног органа.
o да је основано за обављање делатности која је предмет Позива;
Доказ - фотокопија извода из регистра надлежног органа.
o да располаже неопходним пословним капацитетом;
Доказ - списак најважнијих произведених база података, тј. пружених услуга које су
предмет Позива за период од последње три године.
o да располаже довољним техничким и кадровским капацитетима за извршење услуге која
је предмет Позива те располаже кадром који има потребно образовање неопходно за
квалитетно и ефикасно пружање услуге која је предмет Позива;
Доказ – Изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу оверена и
потписана од стране одговорног лица понуђача.
Услови за физичка лица
o Да физичко лице има потребно образовање односно радно искуство неопходно за
квалитетно и ефикасно пружање услуге која је предмет Позива;
o да располаже неопходним пословним капацитетом;
Доказ - списак најважнијих произведених база података, тј. пружених услуга које су
предмет Позива за период од последње три године, са листом купаца.
o да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
Доказ - Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУПа, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
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Начин пријаве
Пријава треба да садржи:
o назив подносиоца предлога за израду веб сајта и базе;
o план израде веб сајта и базе који обухвата следеће ставке:
-

Израду веб сајта са оригиналним кодом и откуп кода или израду веб сајта на
WоrdPress CMS-у са откупом тема и додатним прилагођавањима тема потребним да се
задовоље карактеристике и функције предметног веб сајта (изглед сајта тј. тема се
предлаже и усваја по договору са Наручиоцем, а по угледу на http://www.nok.si). Домен
обезбеђује Наручилац посла.

-

Имплементацију базе квалификација израђену на MySQL 5.7 и која садржи поља
дефинисана стандардом квалификације који је саставни део документа Нацонални
оквир квалификација у Србији. Оквирни предлог поља која садржи база и формат
података је у прилогу позива и подложан модификацији у току израде базе по захтеву
Наручиоца. Формат базе мора да одговара формату Ploteus база података да би се
омогућила аутоматска размена података и мора да буде у складу са препорукама
документа Европске комисије и Цедефопа за Европски оквир квалификација
„Including Qalifications in the Learning Opportunities and Qualifications i Europe Portal –
Technical specifications and metadata schemata“ (у прилогу).

-

Имплементацију апликације за претраживање базе и приказ резултата претраге на веб
сајту инкорпорирану у сам веб сајт.

-

Апликациони сервис који обезбеђује посетиоцима предметног веб сајта да преузму
податке из базе у више задатих формата (XLS, CSV, JSN).

-

Иницијално пуњење базе одговарајућим подацима.

-

Могућност прикупљања података од стране већег броја спољних корисника
(универзитети и национални савети) који имају могућност аутентификације на сајт
кроз кориснички панел.

-

Кориснички панел за једноставно ажурирање вести на веб сајту.

-

Одржавање веб сајта у трајању од 6 месеци.

-

Обука за одржавање веб сајта у трајању од 2 дана.

o тражене доказе којима понуђач доказује да испуњава услове за пријаву на јавни позив;
o листу релевантних референци.
Пријаве и потребна документација се подносе на адресу: Министарство просвете, науке и
технолошког развоја, Немањина 22-24, Београд 11000, са напоменом за: НОКС база, у два
примерка и електронски на e-mail: ljubica.kovacevic@mpn.gov.rs. Рок за достављање пријаве и
докумената је 15 дана од дана објављивања јавног позива на сајту Министарства просвете, науке
и технолошког развоја. Министарство ће разматрати само пријаве које су у складу са Јавним
позивом.
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Остале информације
o Рок израде базе и веб сајта је 60 дана од датума закључења уговора.
o Рок важења понуде не сме бити краћи од 60 дана од дана отварања предлагања понуде.
o Критеријуми за оцењивање понуда биће најбољи однос цене и квалитета понуде, као и
рок израде.
o Наручилац задржава право да поништи овај позив или да од истог одустане из било ког
разлога.
o Одлука о избору најповољнијих понуда биће донета у року од 15 дана од дана закључења
преговора са понуђачима који уђу у ужи избор и биће достављена понуђачима у року од
пет дана од дана доношења. Наручилац задржава право да додатне критеријуме и
спецификације базе која је предмет овог Позива, као и цену за извршење овог посла
дефинише у непосредним преговорима и да након њих донесе одлуку о најповољнијој
понуди која ће бити саопштена понуђачу у року од пет радних дана од завршетка
непосредних преговора са њим.
o Понуђачи сами сносе трошкове припреме и подношења својих понуда.
o За додатне информације можете се обратити на електронску адресу:
ljubica.kovacevic@mpn.gov.rs.
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