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 160. став 1. и 157. став 7. Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), поступајући по налозима из Решења Републичке
Комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки бр.4-002535/2015 од 26.10.2015. године, врши се измена конкурсне
документације која се односи на средства финансијског
обезбеђења за озбиљност понуде, на гарантни рок, као и место
испоруке добара, односно пружања услуга и то:
- На страни 33 од 179 конкурсне документације у тачки 11.1.
Оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде, брише
се текст у ставу 3. и додаје се нови текст који гласи: „Корисник
банкарске гаранције за озбиљност понуде за Партију 1 је
Република Србија – Министарство Финансија, Београд, Кнеза
Милоша 20, ПИБ 108213413 матични број 17862146, а за Партију 2
корисник је Република Србија - Управа за заједничке послове
републичких органа, Београд, Немањина 22-26, ПИБ 102199617,
матични број 07001401.“
- Услови који се односе на гаранцију дефинисани су кроз измену
конкурсне документације која је објављена дана 09.09.2015.
године на Порталу јавних набавки и на интернет страници
Управе за заједничке послове републичких органа.

На страни 138 од 179 конкурсне документације у тачки 4.3.
ПЛАН ЗА ПРИЈЕМ ПРОИЗВОДА у поднаслову Критеријуми
за пријем производа, брише се цео текст из седме тачке:
„Производ треба да има најмање једногодишњу гаранцију и
почиње да тече од дана комплетног квалитативног пријема
информационог система. Гарантни рокови за хардвер су
дефинисани у оквиру техничких захтева (поглавље 3.3.2)“
и додаје текст:
„Гаранција за МИС и хардвер из ове партије не може бити краћа
од 36 месеци.“, како је дефинисано изменом конкурсне
документације од 09.09.2015. године.“
- На страни 4 од 179 конкурсне документације, Главa III
Техничке карактеристике у тачки 2. Рок и место испоруке
добара односно пружања услуге, иза става 1 додаје се став 2,
став 3 и став 4. који гласе:
„Место испоруке добара за Партију 1 дефинисан је на страни 70
од 179 конкурсне документације, у делу 2.7.2. Списак места за
дистрибуцију опреме.
Место пружања услуга за Партију 1 је Београд, Кнеза Милоша
број 20.
Место пружања услуга за Партију 2 је Београд, Немањина 2226.“
На страни 70 од 179 конкурсне документације у делу 2.7.2. из
Списка места за дистрибуцију опреме, брише се текст:
„Део опреме треба испоручити на адресу Сремска 3-5, Београд.
Тачан број ће бити накнадно одређен“
У Моделу уговора за Партију 1 на страни 166 од 179 у члану 8.
иза става 1 додаје се став 2 који гласи:
„Место пружања услуга је Београд, Кнеза Милоша број 20, а
испорука добара вршиће се (биће преузето из обрасца
спецификације).“
У Моделу уговора за Партију 2 на страни 172 од 179 у члану 9.
иза става 1 додаје се став 2 који гласи:
„Место пружања услуга је Београд, Немањина 22-26.“
Потребно је да наведене измене узмете у обзир приликом
сачињавања понуде.
Због наведених измена објављено је обавештење о продужењу
рока за подношење понуда.
Лице за контакт:

Мила Сашић, телeфон 011/2658-875

