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ПРЕДМЕТ: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГЕ СА ЗАКЉУЧЕЊЕМ 
ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА:  

СЕРВИСНО И ЛИЦЕНЦНО ОДРЖАВАЊЕ SAP АПЛИКАЦИЈЕ, ЈН-86/18 
 

 
У складу са одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ 
број 124/12, 14/2015 и 68/2015) достављамо измену конурсне докуметације у отвореном поступку 
јавне набавке услуге са закључењем оквирног споразума, обликован по партијама: сервисно и 
лиценцно одржавање SAP апликације, ЈН-86/18. 
 
Наручилац врши измену комкурсне докуметације у делу Прилога III - Врста; техничке карактеристике; 
место извршења; гарантни рок, страна 6/96 који се односи на захтеве Наручиоца у вези са Партијом 1. 
Услуга одржавања SAP пословног софтвера за управљање јавним набавкама (PPMS). 
 
 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 
  
 
 
 У прилогу достављамо измењену страну  6/96 Конкурсне документације која је важећа 

и коју су Понуђачи у обавези да доставе из своју понуду. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Ово решење обезбеђује следеће кључне карактеристике: 
 

• Регистрацију и квалификацију добављача - Аутоматизован процес пријаве помоћу посебног 
портала уз високо интуитиван кориснички интерфејс за унос података и достављање 
докумената 

• Развој добављача - Унапређење перформанси помоћу централизованог мониторинга и 
контроле добављача. 

• Управљање перформансама добављача. Управљање листама циљева (scorecards) и 
упозоравање повезано са кључним индикаторима перформанси добављача. 

• Управљање информацијама о добављачима - Прикупљање, консолидовање и дељење 
најновијих података добављача унутар организације, омогућавајући одлуке о набавкама које се 
заснивају на тачним информацијама и донете су путем сарадње свих чланова набавног тима.  

Захтев наручиоца је да се обухвате следеће услуге одрживог развоја са услугама одржавања PPMS 
софтвера/система:  

А. Подршка у проналажењу различитих врста грешака током коришћења имплементираног 
PPMS решења и њихово отклањање  

Б. Измене имплементираног решења PPMS услед континуираних побољшања и иновација  

В. Измене условљене надоградњом PPMS платформе и системског софтвера  

Г. Измене имплементираног решења PPMS услед законских промена  

Д. Измене имплементираног решења PPMS услед измена и унапређења пословних процеса, 
интерних аката и процедура наручиоца  

Ђ. Измене имплементираног решења PPMS услед унапређења система и процедура 
прављења резервних копија или система за опоравак од незгода.  

Табела спецификације дефинисаног обима одрживог развоја и услуге одржавања  
  

ПОЗИЦИЈА  
Услуге одржавања PPMS софтвера на бази највише 400 човек сати за пружање 
услуга одржавања у трајању од 24 месеца:  
А. Подршка у проналажењу различитих врста грешака током коришћења 
имплементираног PPMS решења и њихово отклањање  
Б. Измене имплементираног решења PPMS услед континуираних побољшања и 
иновација  
В. Измене условљене надоградњом PPMS платформе и системског софтвера  
Услуге одрживог развоја PPMS софтвера на бази највише 1000 човек сати за 
пружање услуга одржавања у трајању од 24 месеца:  
Г. Измене имплементираног решења PPMS услед законских промена  
Д. Измене имплементираног решења PPMS услед измена и унапређења пословних 
процеса, интерних аката и процедура Наручиоца  
Ђ. Измене имплементираног решења PPMS услед унапређења система и процедура 
прављења резервних копија или система за опоравак од незгода  
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