АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
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БЕОГРАД
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СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
11000 Београд, Немањина 6
Број: 24/2019-4187
Датум: 20.12.2019.
Нaручилaц нa oснoву члaнa 63. стaв 1 Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa (Службeни глaсник РС
брoj 124/2015, 14/2015 и 68/2015) врши:
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ бр. 3 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку услуге дигитализације управљања одржавања инфраструктуре,
у отвореном поступку, јавна набавка број 60/2019

1. На страни 58/105 конкурсне документације, у обрасцу понуде – Образац 1, мења
се назив крајње десне колоне:
Укупна цена у РСД/EUR без ПДВ-а
и гласи:
Јединична цена у РСД/EUR са ПДВ-ом
Измењен образац је дат у прилогу.
У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.
Напомена:
Измене и допуне чине саставни део конкурсне документације за јавну набавку услуге

дигитализације управљања одржавања инфраструктуре, у отвореном поступку, јавна
набавка број 60/2019.
Понуђач је дужан да понуду сачини и поднесе у складу са извршеном изменом и допуном конкурсне
документације. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Комисија за јавну набавку

Измене и допуне број 3. конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр.60/2019

1/ 3

(Образац 1)
Број понуде:_______________
Датум:_____________________
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

за јавну набавку услуге дигитализације управљања одржавања инфраструктуре
у отвореном поступку, јавна набавка број 60/2019
На основу јавног позива за подношење понуда за јавну набавку услуге дигитализације
управљања одржавања инфраструктуре, у отвореном поступку, јавна набавка број 60/2019
Назив понуђача:__________________________________________________________
Седиште и адреса понуђача:________________________________________________
Овлашћена особа (потписник уговора):_______________________________________
Овлашћено лице понуђача (за додатне информације и бр. тел.):__________________
Телефон:____________Факс:___________Електронска пошта:____________________
Текући рачун:_________________Матични број ______________ПИБ:_________________
Шифра делатности:_________________________
Врста правног лица (микро, мало, средње, велико): ____________________________
даје понуду како следи (заокружити):
а) самостално
б) заједничка понуда
ц) са подизвођачем
- понуђене цене су фиксне до коначне реализације уговора.
- проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу је
- део предмета набавке који се врши преко подизвођача:

Р.
бр
1

1.
а)

НАЗИВ УСЛУГЕ

%

Јединична цена у
РСД/EUR без
ПДВ-а

Износ ПДВ у
РСД/EUR

Јединична цена у
РСД/EUR са ПДВом

3

4

5

2

Услуга дигитализације управљања одржавања инфраструктуре
Фаза I – подешавање, инжењеринг система, испорука
лиценци и инсталација система
Фаза II – имплементација система која подразумева више подфаза
Подфаза 2а - детаљна анализа пословних процеса одржавања опреме,
анализа матичних података, снимање постојећег стања система, израда и
усвајања нацрта решења, обука кључних корисника

б)

Подфаза 2б - имплементација функционалних захтева програмског система
за процесе одржавања, развој неопходних интерфејса са постојећим
системима
Подфаза 2в - тестирања система по појединачним модулима и
интеграциони тест система где ће се тестирати сценарији интеграције са
системима дефинисаним у фази 2б

Подфаза 2г - почетак продукционог коришћења система
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в)

Фаза III - фаза увођења (rollout) са финалним прилагођавањем, миграција
железничких података и обука корисника

хардверска инфраструктура за имплементацију (тестирање,
развој, продукција backup) софтверског решења
o
o

г)

редундантна серверска конфигурација са два HW
сервера
HPE ProLiant DL380 Gen 10
 128GB RAM
 2,4 TB HDD (Raid конфигурација)
 Intel Xeon процесори (2x10 језгара)
 4 x 1 GE мрежни интерфејси
 интегрисани iLO интерфејс
Вредност у РСД/EUR

Укупна вредност понуде без ПДВ-а у РСД/EUR
Укупна вредност ПДВ-а у РСД/EUR
Укупна вредност понуде са ПДВ-ом у РСД/EUR
Опција понуде (минимално 90 дана):
Рок и начин плаћања :
Рок и начин извршења услуге :
(максимално 36 месеци):
Место испоруке, уградње, инсталације
и обуке запослених:
Гарантни рок (минимално 12 месеци):

- ______ дана од дана јавног отварања понуда
- 45 дана одложено од дана испостављања исправног рачуна за извршену услугу, након
успешно извшрене фазе имплементације и сачињавања Записника о спроведеним
активностима у оквиру фазе имплементације
- максимално ___ месеци од датума писаног позива наручоца а након обостраног
потписивања уговора и испостављања налога за извршење услуге наручиоца.
- испорука, уградња, имплементација и обука запослених лица Наручиоца ће бити извршена
на локацијама наручиоца ''Инфраструктура железнице Србије'' а.д.
- ____ месеци, и почиње да тече од датума потписивања Записника о успешној инсталацији
софтвера и извршеној обуци запослених лица Наручиоца услуге, а након успешне
реализације свих уговорених фаза.

* обавезно попунити све тражене податке
* уз понудо обавезно доставити сва захтевана документа из Техничке спедификације, и Табелу 1- Спецификација функционалних
захтева Asset management система са унетим страницама Техничке понуде понуђача.
*Ценом је обухваћена испорука, инсталација, имплементација aпликaтивнoг сoфтвeрa и обука запослених Наручиоца

из домена примене и одржавања апликативног софтвера за управљање имовином и одржавањем, а у свему према
захтевима из техничког дела конкурсне документације и изјавама које су саставни део ове понуде.
(у цену морају бити урачунати сви зависни трошкови за извршење предмета набавке, укључујући, али не ограничавајући се на
трошкове дневница, путне трошкове, трошкове боравка и смештаја, трошкове осигурања за ангажовано особље понуђача,
трошкове израде и испоруке захтеване документације, трошкове отклањања недостатака и техничке подршке у гарантном року,
као и било који други трошкови из или у вези са извршењем предмета набавке)

У

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

дана

М.П.

*Јединична цена садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све могуће трошкове које
понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, никакви накнадни трошкови неће бити признати од стране Наручиоца
* у случају неслагања јединичних цена и укупне вредности, меродавне су јединичне цене
Напомена:
*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде
наведени.
*Проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу и део предмета набавке који се врши преко подизвођача попунити само
у случају подношења понуде са подизвођачем
*Oбрaзaц пoнудe и oстaле oбрaсци из кoнкурснe дoкумeнтaциje понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише овлашћено лице
понуђача, чиме чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,
група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. Укoликo су пoнудa
и остали oбрaсци пoтписaни oд стрaнe лицa кoje ниje уписaнo у рeгистaр кao лицe oвлaшћeнo зa зaступaњe, пoтрeбнo je, уз пoнуду,
дoстaвити oвлaшћeњe зa пoтписивaњe зa тo лицe, издaтo oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa пoнуђaчa.

Измене и допуне број 3. конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр .60/2019

3/ 3

