ЈП „Градска стамбена агенција“Панчево
Његошева 1а, Панчево
05.03.2018.године
На основу члана 63.Закона о јавним набавкама(„Сл.гласник РС“ бр. 124/2012,14/2015 и
68/2015) објављујемо
ИСПРАВКУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА
ИСПОРУКУ ДОБАРА – СОФТВЕРА ЗА МАСОВНУ НАПЛАТУ У ЈП „ГСА“ ПАНЧЕВО

Набавка редни број : 06/18-М

ИСПРАВКА СЕ ОДНОСИ НА:
Измену конкурсне документације објављене 01.03.2018. године на Порталу управе за ЈН и
интернет страници ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево:
1. На страни 3. поглавље I преамбула мења се и гласи:
„На основу чл. 55. 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“
бр.124/2012,14/2015 и 68/2015), и Одлуке Надзорног одбора ЈП „Градска
стамбена агенција“ Панчево о покретању поступка јавне набавке број 301-1012/2018-А од 28.02.2018. године“
2. На страни 4. поглавље I мења се рок за достављање понуда у реченици:
Отварање понуда обавиће се јавно, истог дана по истеку рока за подношење
понуда, односно 09.03.2018. године у 13:30 часова уз присуство овлашћених
представника понуђача, на адреси Његошева бр. 1а мења се и гласи:
Отварање понуда обавиће се јавно, истог дана по истеку рока за подношење
понуда, односно 12.03.2018. године у 13:30 часова уз присуство овлашћених
представника понуђача, на адреси Његошева бр. 1а
3. На страни 12. поглавље V у упутству како се доказује испуњеност услова додаје се став 2
који гласи:
Понуђачи као доказ пословног капацитета морају доставити попуњен, потписан и
печатиран Образац референтна листа са овереним референтним потврдама или
копијама референтних уговора. Као доказ техничког капацитета понуђачи достављају
копије тражених сертификата.
4. На страни 26. поглавље VIII модел уговора у члану 2. ставка „Ручно исправљање и
евидентирање грешака у подацима које није могуће другачије исправити, када се
укаже потреба. “ мења се и гласи:
„Ручно исправљање и евидентирање грешака у подацима које није могуће другачије
исправити, када се укаже потреба за тим након пуштања система у рад.“
5. На страни 26. поглавље VIII модел уговора у члану 2. ставка „Пружање подршке
корисницима у вези коришћења имплементираних техника заштите података и
процеса од неовлашћеног приступа “ мења се и гласи:

„Пружање подршке корисницима у вези коришћења имплементираних техника
заштите података израда аутоматског бекапа целе база података на нивоу дана
(аутоматски дневни бекап) и процеса од неовлашћеног приступа - евидентирање свих
уписа/измена/брисања података у посебној журнал бази података.”
6. На страни 27. поглавље VIII модел уговора члан 4. мења се и гласи:
„Извршилац се обавезује да, у року од _____ (најдуже 20) дана од дана потписивања
уговора испоручи наручиоцу софтверско решење у складу са техничком
спецификацијом као и да уради миграцију података и испоручи корисничка
упутства.“
Председник комисије
Јован Кузманов
дипл.прав.

