
  

  

На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) 

КОМИСИЈА за јн мв образована Решењем бр. 404-138-4/16-IV сачинила је:

Наручилац ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

Адреса Главна 155

Телефон број 022/433-912, лок.125

Интернет страница www.ruma.rs

Набавка број 404-138/16-IV

Позив број 404-138-5/16-IV

Конкурсна документација број 404-138-6/16-IV

Датум oбјаве Позива и Конкурсне 

документације

ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ: 

portal.ujn.gov.rs

ИНТЕРНЕТ СТР. НАРУЧИОЦА: 

www.ruma.rs

30.12.2016.год.

ИЗМЕНА И ДОПУНА БРОЈ 404-138-9/16-IV

ДАТУМ 05.01.2017.год.

 Врши се измена следећих делова-ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 

ИЗВРШЕЊА,  МЕСТО  ИЗВРШЕЊА  прилог  3/1,  3/2  и  3/3 на  странама  од  5/46  до  10/46 

конкурсне документације:

Мења се :

Измене и допуне конкурсне документације

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ





софтверски пакет у смислу усаглашавања са законским изменама и то у најкраћем року који че 

обезбедити ефикасну и благовремену примену тог прописа у пракси, а најдуже 8 дана од дана 

ступапања на снагу законске измене ;

Подразумева  обавезу  Понуђача  да  надограђује  софтверске  модуле  новим  издањима  у  смислу 

развоја, а на сугестију Наручиоца;

Подразумева Обавезу Понуђача да врши мање доградње Извештаја

У случају непоштовања обавеза из тачке 3.  став 1.  овог члана. Понуђач трајно губи право на 

накнаду одржавања за то конкретно софтверско решење-модул.

    4.  Понуђач формира цене укључујући све неопходне трошкове. Цена одржавања  програма 

исказује се у динарима, са и без ПДВ-а. Цена одржавања програма не обухвата дораде и измене 

програма  настале  услед  новог  захтева  наручиоца  (нпр.  разне  измене  интерних  прописа  или 

додавање нове опције у програм). Уговор се закључује за период од 6 месеци од дана потписивања 

. 

    5. Процедуре рада, рокови и обим услуга на одржавању софтверског пакета  општинске управе 

биће  детаљно  утврђене  у  Специјалним  условима  између  наручиоца  и  понуђача.  Специјални 

услови ће чинити саставни део уговора о јавној набавци.

МЕСТО, ______________________

ДАТУМ, _________________ 2016.г.

ПОНУЂАЧ: __________________________________ М.П. 
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интерних прописа или додавање нове опције у програм).   Уговор се закључује за период од 

6 месеци од дана потписивања . 

6. Место извршења услуге - локација наручиоца.

МЕСТО, ______________________

ДАТУМ, _________________ 2016.г.

ПОНУЂАЧ: __________________________________ М.П. 
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Понуђач  гарантује  под  материјалном и  кривичном одговорношћу да  ће  приликом одржавања 

поступати у складу са прописима, добрим обичајима, са пажњо доброг привредника, да на сваки 

начин штити  интересе  Наручиоца,  као  и  да  избегава свако  поступање којим би  проузроковао 

штету. 

Гарантни рок на пружену услугу је током трајања уговора.

4. Рок извршења:

Месечно, а по потреби и на захтев Наручиоца са роком одзива од 24 сата у хитним случајевима. 

Проблеме који ће се јавити у току коришћења софтвера понуђач је дужан отклонити у року од 48 

сати. Уговор се закључује на период од 6 месеци од дана потписивања . 

5. Место извршења: 

Рума, Главна 107, на местима где се налазе инсталирани модули софтвера.

МЕСТО, ______________________

ДАТУМ, _________________ 2016.г.

ПОНУЂАЧ: __________________________________ М.П. 

И сада гласе:
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софтверски пакет у смислу усаглашавања са законским изменама и то у најкраћем року који че 

обезбедити ефикасну и благовремену примену тог прописа у пракси, а најдуже 8 дана од дана 

ступапања на снагу законске измене ;

Подразумева  обавезу  Понуђача  да  надограђује  софтверске  модуле  новим  издањима  у  смислу 

развоја, а на сугестију Наручиоца;

Подразумева Обавезу Понуђача да врши мање доградње Извештаја

У случају непоштовања обавеза из тачке 3.  став 1.  овог члана. Понуђач трајно губи право на 

накнаду одржавања за то конкретно софтверско решење-модул.

    4.  Понуђач формира цене укључујући све неопходне трошкове. Цена одржавања  програма 

исказује се у динарима, са и без ПДВ-а. Цена одржавања програма не обухвата дораде и измене 

програма  настале  услед  новог  захтева  наручиоца  (нпр.  разне  измене  интерних  прописа  или 

додавање нове опције у програм). Уговор се закључује за период од 12 месеци од дана престанка 

важења претходног уговора ( важи до 31.01.2017.године) . 

    5. Процедуре рада, рокови и обим услуга на одржавању софтверског пакета  општинске управе 

биће  детаљно  утврђене  у  Специјалним  условима  између  наручиоца  и  понуђача.  Специјални 

услови ће чинити саставни део уговора о јавној набавци.

МЕСТО, ______________________

ДАТУМ, _________________ 2016.г.

ПОНУЂАЧ: __________________________________ М.П. 
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интерних прописа или додавање нове опције у програм).   Уговор се закључује за период од 

12 месеци од дана престанка важења претходног уговора ( важи до 31.01.2017.године) .

6. Место извршења услуге - локација наручиоца.

МЕСТО, ______________________

ДАТУМ, _________________ 2016.г.

ПОНУЂАЧ: __________________________________ М.П. 
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3. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:

Понуђач  гарантује  под  материјалном и  кривичном одговорношћу да  ће  приликом одржавања 

поступати у складу са прописима, добрим обичајима, са пажњо доброг привредника, да на сваки 

начин штити  интересе  Наручиоца,  као  и  да  избегава свако  поступање којим би  проузроковао 

штету. 

Гарантни рок на пружену услугу је током трајања уговора.

4. Рок извршења:

Месечно, а по потреби и на захтев Наручиоца са роком одзива од 24 сата у хитним случајевима. 

Проблеме који ће се јавити у току коришћења софтвера понуђач је дужан отклонити у року од 48 

сати.Уговор се закључује за период од 12 месеци од дана престанка важења претходног уговора 

( важи до 31.01.2017.године) . 

5. Место извршења: 

Рума, Главна 107, на местима где се налазе инсталирани модули софтвера.

МЕСТО, ______________________

ДАТУМ, _________________ 2016.г.

ПОНУЂАЧ: __________________________________ М.П. 
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Понуђачи су  у  обавези  да поднесу  Понуду  у  складу са  последњим Изменама и  допунама 

конкурсне документације. 

Потребно је да Понуђач попуни  Измене и допуне конкурсне документације за Партије 1, 2 и 

3. 

Предметне измене и допуне су саставни део конкурсне документације. 
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