Омладинских бригада бр.1, 11070 Нови Београд
Телефон/Факс: +381(11) 311-03-65 ; +381(11) 285-62-45
Број:404-02-02/6/2017-01
Датум: 17.3.2017. године

ПРЕДМЕТ: Измена Конкурсне документације за јавну набавку услуге Одржавања софтвера,
обнављање лиценци и подршка информационог система Централног регистра обавезног
социјалног осигурања, број: ЈН -01/2017

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама, вршимо измену конкурсне документације
за јавну набавку ЈН 01/2017, услуге Одржавања софтвера, обнављање лиценци и подршка
информационог система Централног регистра обавезног социјалног осигурања измењене су стране
Конкурсне документације 9/37 и 30/37.
ПРИЛОГ: Измењена страна број 9/37 и страна 30/37 Конкурсне документације

Комисија за јавну набавку

9
бeзбeднoст Наручиоца и зaштитићe пoдaткe Наручиоца од билo кaквoг нeoвлaшћeнoг приступa
трeћe стрaнe.
Врeмe oдзивa, време опоравка и врсте проблема
Ниво проблема

Опис проблема

Критичан

Губитак кључних функционалности неопходних
за обављање редовних дневних активности;
грешке које проузрокују поновно стартовање
рачунара;
грешке које проузрокују губитак података или
оштећивање података;
неисправност система која озбиљно утиче на
корисников рад;
непостојање очигледног алтернативног решења
за заобилажење уочене грешке у софтверу.
Систем је употребљив али са великим
ограничењима;
функција не ради као што је
документовано;
квар који озбиљно утиче на
функционисање система;
непостојање очигледног и/или једноставног
алтернативног решења за заобилажење уочене
грешке у софтверу;
проблеми везани за документацију која се
односи на функционалност и ограничења
софтвера.
Систем је оперативан, нема функционалних
недостатака, али има озбиљна ограничења у
флексибилности;
недостаје текст који се односи на поруку о
грешци;
софтвер је оперативан али постоје недостаци за
која постоје позната и/или једноставна решења;
лоша дијагностика порука о грешкама.
Софтвер је оперативан са мањим неудобностима
у коришћењу;
козметички недостаци у софтверу;
нема губитка функционалности или се
проблеми могу окарактерисати као мањи губици
у погледу функционалности; потребна измена
софтверске документације.

Озбиљан

Приметни

Споредни/козметички

Време одзива/време
опоравка
30 мин/6 часова

30 мин/12 часова

30 мин/3 дана

30 мин/15 радних
дана
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Члан 3.
Укупна цена услуга износи...........................................динара, без пореза на додату вредност.
Члан 4.
Уговорене цена из Члана 3. је фиксна и не може се мењати. Укупна уговорена цена биће плаћена на две
једнаке рате у току уговорене обавезе.
Члан 5.
Наручилац се обавезује да уговорене услуге плаћа Извршиоцу у две једнаке рате у току уговорене обавезе,
прва рата у шестом а друга у дванаестом месецу, у року до 15 дана од пријема документа за плаћање који
испоставља Извршилац, а којим је потврђено испуњење уговорних обавеза у протеклом периоду ( коначни
записник и рачун).
Члан 6.
Извршилац се обавезује да своје услуге обавља стручно и квалитетно и у одређено време, а у складу са
опште признатим стандардима везаним за ову врсту послова предвиђених конкурсном документацијом и
прихваћеном понудом.
Извршилац се обавезује да Наручиоцу доставља записник о извршеним услугама за претходни месец до
10-ог у току месеца, потписаног од стране овлашћеног лица за праћење извршења уговора Наручиоца и
представника Извршиоца.
Извршилац се обавезује да чува поверљиве податке које се налазе у Јединственој бази ЦР, да не врши
размену, објављивање, односно достављање Поверљивих података трећим лицима на било који начин, без
сагласности Наручиоца.
Члан 7.
Наручилац је дужан да овлашћеним лицима Извршиоца обезбеди несметан приступ опреми ради вршења
уговорених услуга.
Члан 8.
Овај уговор се закључује до 31.12.2017. године, односно до утрошка износа средстава опредељених за
предметну јавну набавку.
Свака уговорна страна може отказати Уговор са отказним роком од 15 дана од дана достављања писменог
обавештења о отказу.
Наручилац има право да једнострано откаже уговор у свако доба и без отказног рока, ако Извршилац не
извршава обавезе на уговорени начин.
Члан 9.
Извршилац је у обавези да у року од 7 дана од дана закључења уговора преда Наручиоцу, као средство
финансијског обезбеђења оригинал банкарску гаранцију ѕа добро извршење посла у висини од 10% од
вредности укупно уговрене цене из члана 3.
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