ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Назив наручиоца:

Управа за заједничке послове републичких органа

Адреса наручиоца:

Београд, Немањина 22-26

Интернет страница наручиоца:

www.uzzpro.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне набавке:

Отворени заједнички поступак јавне набавке број 1/2015

Врста предмета:

Услуге

Опис предмета набавке, назив и
ознака из општег речника
набавке:

Набавка рачунарске опреме са пратећим информационим
системом и услуга израде софтверског решења за
управљање документацијом, обликован у две партије:
Партија 1 - Набавка рачунарске опреме са пратећим
информационим системом
Партија 2 - Услуга израде софтверског решења за
управљање документацијом
Назив и ознака из општег речника: Партија 1 - Машине за
обраду података (хардвер) 30210000-4, Услуге израде
софтвера 72262000-9, Партија 2 - Услуге израде софтвера
72262000-9.
Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку као
заједничка јавна набавка, ради закључења уговора.

Број партија:
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Измена конкурсне
документације:

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), врши
се измена конкурсне документације и то:
На страни 4 од 179 текст у тачки 4. „План миграције“ мења се
и гласи: „Понуђач је у обавези да за МИС из Партије 1 на
сопственом меморандуму достави изјаву да ће се одазвати на
захтев наручиоца у року од 5 дана од потписивања уговора и
припремити план миграције са информационог система
ИСДАКОН (у власништву СЕИО) на начин како је то описано на
страни 82 и 83 конкурсне документације у делу 3.1.4, и у
формату који буде одговарао технолошкој платформи коју
понуђач понуди за МИС.
Понуда понуђача који у понуди не достави захтевану изјаву,
биће одбијена.“ У тачки 6. „Гаранција“ у ставу 1 бришу се
речи „и не може бити дужа од 60 месеци“, у ставу 2 бришу се
речи „и не може бити дужа од 60 месеци“.
На страни 10 од 179 у тачки 2.2.1. „Технички капацитет“
„Партија 2“ у тексту у табели бришу се речи: „Документ мора
бити са важењем најмање 2 (две) године након дана објављивања
позива за ову јавну набавку на Порталу јавних набавки, мора да
гласи на име понуђача који доставља понуду у предметном
поступку јавне набавке.

На страни 37 од 179, цео текст на страни 37 замењује се
текстом: „18. Критеријум за доделу уговора
Одлука о додели уговора за Партију 1 и Партију 2 биће донета
применом критеријума најниже понуђене цене“.
На страни 38 од 179, текст у тачки 19. „Понуде са истом
понуђеном ценом“ мења се и гласи „У случају да два или више
понуђача понуде исту цену за Партију 1, односно Партију 2,
наручилац ће изабрати понуду понуђача који понуди дужи
период гаранције за МИС, у случају избора за Партију 1 односно
за ДМС, у случају избора за Партију 2“.
На странама 115-122 од 179, у спецификацији за Партију 1 у
тачки 3.3.2. „Захтеви у вези са хардвером“ у Прилогу 1
„Спецификација техничке опреме и пратећег софтвера“ у свим
ставкама захтев који се односи на гаранцију брише се.
На страни 161 од 179 у обрасцу „Период трајања гаранције за
Партију 1“ у ставу 2 бришу се речи „и не може бити дужа од 60
месеци“ и у ставу 4 бришу се речи „и не може бити дужа од 60
месеци“.
На страни 167 од 179 „Члан 10“ мења се и гласи
„Члан 10.
Давалац услуга је доставио за МИС на сопственом меморандуму
изјаву да ће се одазвати на захтев Наручиоца у року од 5 дана од
потписивања уговора и припремити план миграције са
информационог система ИСДАКОН (у власништву СЕИО) на
начин како је то описано у спецификацији из члана 1. Уговора, у
делу 3.1.4, и у формату који буде одговарао технолошкој
платформи коју Давалац услуга понуди за МИС.“
На страни 173 од 179 у Моделу уговора за Партију 2, назив
„План миграције“ и Члан 11. бришу се. Сваки следећи члан
помера се за један редни број уназад.
Потребно је да наведене измене узмете у обзир приликом
сачињавања понуде.

Лице за контакт:

Мила Сашић, телeфон 011/2658-875

