
 РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ 

 Број: 6737/13-51-06/2018 

 Датум: 26.11.2018. године 

 

Предмет: Измене и допуне конкурсне документације ЈН 4/2018Д, за јавну набавка мале вредности 

система за управљање документима, бр. 4/2018Д, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник“ РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)  

 

У складу са чл.63. Закона о јавним набавкама врше се измене и допуне конкурсне документације на 

следећи начин:  

1. На страни 3/57 конкурсне документације, поглавље  I , тачка 1. мења се и сада гласи: 

 

"1. Подаци о наручиоцу: 

 

Институт за стандардизацију Србије (у даљем тексту Институт) у износу предвиђеном Планом 

набавки Института за 2018. годину, за прву фазу реализације пројекта: 

 фазу анализе, услуге пројектовања токова докумената (workflow), детаљан опис понуђеног 

решења DMS-a, испорука хардвера (сервера и скенера), – рок 30дана  (израда модела база 

података- концептуални и физички ниво, модел сервиса и токова података у систему у 

сарадњи са запосленима у ИСС, испорука сервера и скенера);  

Метролошки институт Немачке (PTB) ће потом, закључити посебан уговор са најповољнијим 

наручиоцем за следеће фазе реализације пројекта:  

 фазу тестирања функционалности токова докумената (workflow), жељених карактеристика 

и перформанси система -рок 60 дана 

 фазу испоруке и обуке, која обухвата: испоруку произведених софтверских докумената, 

испоруку информација, модела, техничке документације и процедура за употребу система, 

корисничких упутстава; у овој фази се доноси записник о пријему софтвера, достављање 

потврде о лиценци односно кода код трајне лиценце и корисничких лиценци за коришћење 

система DMS-a за 61 запосленог у Институту, након чега се решење може активно користити 

– рок 90 дана 

 фаза одржавања и праћења рада система које обухвата отклањање уочених недостатака, 

праћење и приказ индикатора перформанси система и заузетости ресурса - рок 60 дана  

 методологију пријаве грешке у реализацији и експлоатацији и гарантовано време одзива - 

отклањања грешке (грешка је сваки уочени недостатак у функционисању решења, може 

настати у току развоја, на прелазу између фаза, унутар фаза или током експлоатације 

система). 

Адреса:  Стевана Бракуса 2,11030 Београд. 

ПИБ: 105801694, MБ: 17740580, шифра: 8413 

Интернет страница:  www.iss.rs " 

У прилогу се налази измењена конкурсна документација.  

2. На страни број 8/57 конкурсне документације, поглавље III, тачка 6.1, алинеја 9 мења се и сада 

гласи: " имплементиране напредне функције за претрагу, према метаподацима, full text претрага у 

отвореном OCR-у или другом облику електронског документа  (pdf, hml, word..)." 

http://www.iss.rs/


 

 

3. На страни број 10/57 конкурсне документације, поглавље III, тачка 7 мења се и сада гласи: 

 

"7. Захтеви за хардверско решење: 

 Засебни сервер са оперативним системом на коме ће бити инсталиран DMS уз пратећи 

хардвер који би задовољио оптималне перформансе рада DMS система.  

 

 

 2 скенера са могућношћу интеграције са DMS-ом следећих карактеристика: 

 колор скенирање 

 могућност појединачног и обостраног скенирања предње и задње стране документа у 

једном пролазу; 

 брзина скенирања: минимум 50 страница у минуту (50 ppm) за једнострано црно-бело 

скенирање на 200 dpi (50 ppm, simplex, 200dpi) 

 резолуција скенирања 600 dpi x 600 dpi (хоризонтално - вертикално) 

 аутоматска детекција величине папира 

 аутоматска детекција увлачења више страна (механизам за аутоматско увлачење 

докумената); 

 излазни формат JPEG, TIFF, BMP, PDF, PDF/A; 

 конекција са рачунаром: Hi-Speed USB 2.0 

 подршка za wia/twain/isis drajvere" 

 

У прилогу се налази измењена конкурсна документација.  

4. На странaма број 10/57 и 11/57 конкурсне документације, поглавље III, тачка 8 мења се и сада 

гласи: 

"8 Фазе пројекта  

 

Назив карактеристике Опис карактеристике 

Процесор Intel Xeon Bronze 3106 8C nHT 1.70 GHz 

Оперативни систем Windows сервер 2016 или новији 

Број процесора 1 

Језгра по процесору 8 

Графичка карта   интегрисана 

Меморија 16GB (1x16GB) 1Rx4 DDR4-2666 R ECC, 24 слота, проширивост до 

3TB 

Хард диск Moгућност проширења sa Dual SD card и/или Micro SD card 

Минимум 2xHD SAS 126 600gb 10k 512 hot pl 3'5 

RAID Хардверски контролер са подржаним нивоима RAID 0, 1, 1E, 10, 5, 50 

Напајање Редудантна hotplug напајања platinum ефикасности 

Мрежа 6X 1Gb RJ45, засебан менаџмент порт 

Интерфејс 5X USB 3.0, VGA напред, RS232-C позади 

Гаранција 2 године на делове и рад на локацији корисника, одзив следећег радног 

дана. Могућност провере гаранције на интернет страници произвођача 

Пратећа документација Каталог произвођача (datasheet) 



Активности на реализацији пројекта треба поделити на више фаза које ће бити додатно усаглашене 

са Понуђачем.  

Понуђач треба да опише следеће фазе у реализацији пројекта:  

 

1. фазу анализе, услуге пројектовања токова докумената (workflow), детаљан опис понуђеног 

решења DMS-a, испорука хардвера (сервера и скенера), – рок 30дана  (израда модела база података- 

концептуални и физички ниво, модел сервиса и токова података у систему у сарадњи са запосленима 

у ИСС, испорука сервера и скенера);  

2. фазу тестирања функционалности токова докумената (workflow), жељених карактеристика и 

перформанси система -рок 60 дана 

3. фазу испоруке и обуке, која обухвата: испоруку произведених софтверских докумената, испоруку 

информација, модела, техничке документације и процедура за употребу система, корисничких 

упутстава; у овој фази се доноси записник о пријему софтвера, достављање потврде о лиценци 

односно кода код трајне лиценце и корисничких лиценци за коришћење система DMS-a за 61 

запосленог у Институту, након чега се решење може активно користити – рок 90 дана 

4. фаза одржавања и праћења рада система које обухвата отклањање уочених недостатака, праћење 

и приказ индикатора перформанси система и заузетости ресурса - рок 60 дана  

5. методологију пријаве грешке у реализацији и експлоатацији и гарантовано време одзива - 

отклањања грешке (грешка је сваки уочени недостатак у функционисању решења, може настати у 

току развоја, на прелазу између фаза, унутар фаза или током експлоатације система). 

6. Гарантни рок: од 36 месеци за испоручени софтвер. 

 

Институт овом јавном набавком спроводи прву фазу реализације пројекта, а преостале фазе пројекта 

спроводи на основу посебно закљученог уговора  са Метролошким институтом Немачке (PTB). " 

У прилогу се налази измењена конкурсна документација.  

 

5. На страни 15/57 конкурсне документације код услова "- да је ауторизован од стране произвођача 

опреме коју нуди за продају исте на територији Републике Србије", мења се реченица која се односи 

на доказ и сада гласи: 

"Доказ: да је понуђач ауторизован од стране произвођача опреме коју нуди за продају исте на 

територији Републике Србије - Потврда, гаранција или изјава произвођача понуђених добара, 

оверена и потписана од стране одговорног лица произвођача која се односи на предметну набавку, 

насловљена на Наручиоца, којом се гарантује да ће понуђач испоручити оригинална добра. а која 

обавезно мора садржати податак о произвођачкој гаранцији за понуђена добра." 

У прилогу се налази измењена конкурсна документација.  

6. На страни 16/57 реченица "Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 

наручиоца до 30.11.2018. године, до 10:00 сати последњег дана рока."мења се и сада гласи  "Понуда 

се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 05.12.2018. године, до 10:00 

сати последњег дана рока."  

У прилогу се налази измењена конкурсна документација.  

7. На страни 18/57 конкурсне документације мења се тачка 9.2 и сада гласи: 

"9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гаранција – Јавна набавка добара-система управљања документима не може бити краћа од 24 месеца 

од дана пријема добара за хардвер, односно 36 месеци за софтвер. " 

У прилогу се налази измењена конкурсна документација.  



 

 

8. На страни број 26/57 конкурсне документације, мења се табела 5) и сада гласи: 

 " 5) ПОНУДА добара – система управљања документима, ЈНМВ бр. 4/2018Д, са структуром цене.  

 

Редни  

број 

Фаза - Опис Цена 

без 

ПДВ  

Увозне 

царине и 

друге 

дажбине 

Цена 

са 

ПДВ 

1 Фаза анализе, услуге пројектовања токова докумената (workflow), 

детаљан опис понуђеног решења DMS-a, испорука хардвера (сервера и 

скенера), (израда модела база података- концептуални и физички ниво, 

модел сервиса и токова података у систему у сарадњи са запосленима у 

ИСС, испорука сервера и скенера) 

   

 

УКУПНА ЦЕНА (без ПДВ-а) 

 

 

У прилогу се налази измењена конкурсна документација.  

 

9. На страни број 27/57 конкурсне документације, мења се табела и сада гласи: 

 

 

Рок важења понуде 

 

__________ дана од дана отварања понуде 

 

Рок испоруке  

 

__________ дана од момента пријема захтева наручиоца (не дужи од 30 дана) 

 

Период одржавања 

у оквиру гарантног 

рока  

 

_________ месеци за хардвер  

_________ месеци за софтвер 

 

 

Гарантни рок 

 

_________ месеци од дана испоруке за хардвер 

_________ месеци од дана испоруке за софтвер 

 

У прилогу се налази измењена конкурсна документација.  

10. . На страни 28/57 конкурсне документације мења се члан 2. и сада гласи 

" Добављач је у обавези да имплементира систем који испуњава карактеристике које је Наручилац 

захтевао конкурсном документацијом, и то:  Фаза анализе, услуге пројектовања токова докумената 

(workflow), детаљан опис понуђеног решења DMS-a, испорука хардвера (сервера) и скенера (израда 

модела база података- концептуални и физички ниво, модел сервиса и токова података у систему у 

сарадњи са запосленима у ИСС, испорука сервера и скенера)." 

У прилогу се налази измењена конкурсна документација. 

 

 



 

11. На страни 29/57 конкурсне документације мења се члан 7. и сада гласи: 

Члан 7. 

Добављач се обавезује да, у року од _____ дана од момента пријема захтева наручиоца испоручи 

наручиоцу фазу пројектовања и реализације решења, као и испоруку хардвера.  

У прилогу се налази измењена конкурсна документација.  

 

12. На страни 29/57 конкурсне документације мења се први став у члану 9. и сада гласи: 

" Добављач гарантује за квалитет испоручених добара у року од ____ месеци од испоруке добара за 

хардвер, односно  ___ месеци од испоруке добара за софтвер." 

У прилогу се налази измењена конкурсна документација.  

 

13. На страни број 38/57 конкурсне документације, у "XV  ОБРАЗАЦ: ПОТВРДА", мења се део 

реченице " извршио испоруку система" и сада гласи "извршио имплементацију система".  

У прилогу се налази измењена конкурсна документација.  

 

 

 

                                                                                                               КОМИСИЈA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


