
АПОТЕКА НИШ                                                                         дел. број 1310
Булевар Др Зорана Ђинђића 6                                             30.10.2015 године
Ниш

ПР Е Д М Е Т:  Обавештење  о  измени конкурсне документације за јавну набавку
добара - број ЈНМВ бр. 14 / 2015 Набавака софтвера за Апотеку Ниш
а сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015
и 68/2015)

ИЗМЕНА  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  бр. 1 од 30.10. 2015 године

Наручилац  врши  измену у  кокурсне документације  тако што се мења :

На страни 20 конкурсне документације у делу III Врста, техничке карактеристике,
квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и
обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке
добара, евентуалне додатне услуге и сл.,  у делу који се односи на

Одржавање софтвера  и право на нове верзије подразумева
у ставу 7.  брише се :

 „Да у случају проблема у раду Софтвера, време одзива   (физичког одласка на
адресу Наручиоца ) Понуђача  буде као у Табели 1.“

А уписује се :

 „Да у случају проблема у раду Софтвера, време одзива   (физичког одласка на
адресу Наручиоца уколико се проблем не може решити даљинским путем )
Понуђача  буде као у Табели 1.“

У делу Табела 1.

Брише се:

„Време одазива Понуђача  зависно од врсте насталог проблема у раду софтвера
и  подразумева физички долазак Понуђача  у просторије Наручиоца.“

А уписјује се

„Време одазива Понуђача  зависно од врсте насталог проблема у раду софтвера и
подразумева физички долазак Понуђача  у просторије Наручиоца уколико се проблем
не може решити даљинским путем.“

На страни 25 конкурсне документације у делу II.  Упуство какао се доказује
испуњеност услова

 Уписује се  делу

да располаже  неопходним кадровским капацитетом доказује достављањем



 „Да има минимално 5 радно ангажованих имплементатора који могу да
имплементирају понуђена софтверска решења доказује  достављањем
Потписане Изјаве (Образац изјаве понуђача, Va, којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.“

На страни 34 конкурсне документације у делу VI Упуство понуђачима да сачине
понуду

брише се 9.6.Захтев у погледу ажурирања софтвера

„Продавац се обавезује да преда Купцу након завршетка имплементације III фазе
модула последњу ажурирану извршну верзију софтвера са изворним кодом на
електронском медијуму и јединствену пројектну и корисничку документацију.

Пројектна документација подразумева детаљно описану апликативну
архитектуру, дизајн, карактеристике и перформансе система укључујући и базу
података.

Корисничка документација подразумева детаљно описане апликативне форме -
екране, и прилагођена је крајњим корисницима система.

Продавац се обавезује да ажурира упутство и инсталацију и да након сваке
промене у апликативном систему испоручи електронски медијум са јединственом
ажурном инсталацијом софтвера и наведене документације.“

А уписује се :

„Продавац се обавезује да преда Купцу након завршетка имплементације III фазе
модула последњу ажурирану извршну верзију софтвера, са упуством за самосталну
инсталацију  од стране  Корисника и јединствену корисничку документацију.

Корисничка документација подразумева детаљно описане апликативне форме -
екране, и прилагођена је крајњим корисницима система.

Продавац се обавезује да ажурира упутство и инсталацију и да након сваке
промене у апликативном систему испоручи електронски медијум са јединственом
ажурном инсталацијом софтвера и наведене документације“.

На страни 44 конкурсне документације у делу VIII.  Модел уговора  брише се

Члан 6.   који гласи:

„Продавац се обавезује да преда Купцу након завршетка имплементације III
фазе модула последњу ажурирану извршну верзију софтвера са изворним кодом на
електронском медијуму и јединствену пројектну и корисничку документацију.

Пројектна документација подразумева детаљно описану апликативну
архитектуру, дизајн, карактеристике и перформансе система укључујући и базу
података.

Корисничка документација подразумева детаљно описане апликативне форме -
екране, и прилагођена је крајњим корисницима система.

Продавац се обавезује да ажурира упутство и инсталацију и да након сваке
промене у апликативном систему испоручи електронски медијум са јединственом
ажурном инсталацијом софтвера и наведене документације.“

А уписује се



Члан 6.   који гласи :

„Продавац се обавезује да преда Купцу након завршетка имплементације III фазе
модула последњу ажурирану извршну верзију софтвера, са упуством за самосталну
инсталацију од стране  Корисника и јединствену корисничку документацију.

Корисничка документација подразумева детаљно описане апликативне форме -
екране, и прилагођена је крајњим корисницима система.

  Продавац се обавезује да ажурира упутство и инсталацију и да након сваке
промене у апликативном систему испоручи електронски медијум са јединственом
ажурном инсталацијом софтвера и наведене документације.“

На страни 45 конкурсне документације у делу VIII.  Модел уговора  брише се
последња рееница из става 1 и то:

 „Да у случају проблема у раду Софтвера, време одзива   (физичког одласка на
адресу Наручиоца уколико се проблем не може решити даљинским путем )
Понуђача  буде као у Табели 1.“

А уписује се:

 „Да у случају проблема у раду Софтвера, време одзива   (физичког одласка на
адресу Наручиоца уколико се проблем не може решити даљинским путем )
Понуђача  буде као у Табели 1.“

У делу Табела 1.

Брише се:

„Време одазива Понуђача  зависно од врсте насталог проблема у раду софтвера
и  подразумева физички долазак Понуђача  у просторије Наручиоца.“

А уписјује се

Табела 1.

„Време одазива Понуђача  зависно од врсте насталог проблема у раду софтвера и
подразумева физички долазак Понуђача  у просторије Наручиоца уколико се проблем
не може решити даљинским путем.“

На страни 55 конкурсне документације у делу XV  Потврда наручиоца

 брише се ставка:

 „Вредност уговора _____________________________________“.

У свему осталом конкурсна документација остаје непромењена.

У складу са наведеним допунама и изменама, Наручилац је у смислу става 1. члана
63. ЗЈН, дана 30.10. 2015.год. објавио  пречишћен текст    Конскурсне документације



на Порталу јавних набавки и на интернет страници Апотеке Ниш( Интернет страница:
www.apotekanis.co.rs ) чиме је извршио достављање свим понуђачима.

Комисија за ЈНМВ 14/2015


