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ПРЕДМЕТ: ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
сходно члану 63. став 1.  Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС број 124/2012. године) у 
отвореном поступку јавне набавке   добра  
ЈНОПС 03/2014, Сервери за Microsoft Dinamics NAV. 
 
                         
 
Сходно члану 63, став 1.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број 124/2012)  
наручилац Јавно предузеће  Завод за уџбенике, Обилићев венац број 5. Београд, врши измену  
и допуну  конкурсне документације за јавну набавку ЈНОП С 03/2014 добра: Сервери за 
Microsoft Dinamics NAV. 
 
У ДЕЛУ: 
1. 
III  ВРСТА , ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА , 
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА , РОК 
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ 
 
На страни 6,  

под тачком 6.  Услови гарантног одржавања, брише се став 4. (Такође, у току трајања 

гарантног рока потребно је обезбедити 25 човек/дана од произвођача опреме и 65 

човек/дана од понуђача, који се могу користити за систем инжењерску подршку, 

консултације, саветовања, пренос знања, везане за администрацију, инсталацију, 

коришћење и одржавање понуђених решења). 
 
Остало у тачки 6. непромењено   

 
2. 
VII МОДЕЛ УГОВОРА  
 

На страни 26,   „Инплементација“ члан 8. Модела уговора, последња реченица –
Инсталација апликације оперативног система“ брише се реч .апликације 

 
Остало у члану 8. Непромењено. 
 
На страни 27,  „Гарантни рок и одржавање“  члан 11 се брише цео и тр еба да гласи: 
 

Гарантни рок и одржавање 
члан 11 

„Испоручилац даје гарантни рок за испоручена добра из члана 1. овог уговора ______(не краћи 
од 60 месеци) месеци од дана испоруке. 
Испоручилац се обавезује да у понуђеном гарантном року обезбеди сервис и одржавање 
опреме. 
 
 „Испоручилац се обавезује за сервисно одржавање опреме, за време трајања гарантног рока, 
са временом отклањања квара, односно довођења опреме у радно стање, од понуђача се 



захтева да испуни гарантовани тип сервиса услуга: “second business day“ од понуђача опреме 
који подразумева:  

 Пријем захтева за интервенцију: 
 9/5 (9 сати/5 радних дана недељно)  

 Одзив по пријему захтева следећи радни дан „ 
 
Обавеза је Испоручиоца да у току имплементације пројекта обезбедити систем инжењерску 
подршку у трајању од 10 човек/дана (подршка се односи на трансфер знања из области 
администрације, инсталације, коришћења и одржавање понуђених решења). 

 
Ако Испоручилац  у року не изврши замену неупотребљивих и оштећених добара   Наручилац 
задржава право да реализује меницу као средство обезбеђења за добро извршење посла  за 
неиспорученa добра  и задржава право да једнострано  раскине уговор и да захтева накнаду 
штете. 

 
Остало не промењено. 
            
Измена и допуна  објављени на Порталу управе за јавне набавке дана 09.12.2014.године и на 
интернет страни  ЈП Завода за уџбенике, Београд 
       
 С поштовањем, 
 
 ЈП Завод за уџбенике 
           
 Комисија за јавне набавке 

 

 


