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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПРЕДМЕТ: Измена Конкурсне документације у поступку јавне набавке Системa за
складиштење података (Storage system) са инсталацијом, конфигурацијом и
повезивањем са постојећим системом за потребе Дирекције РФЗО, ЈН број 404-1-105/1833.
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15,
68/15), заинтересовано лице у поступку предметне јавне набавке, обратило се дана 24.07.2018.
Наручиоцу, путем електронске поште, са захтевом за појашњењем Конкурсне документације.
Захтев заведен код Наручиоца под бројем 404-1-30/18-8, дана 24.07.2018.
Питања потенцијалног понуђача:
1. На страни 1 конкурсне документације назначено је да је конкурсна документација објављена
27.07.2018. на Порталу јавних набавки. Како је иста објављена 17.07.2018. претпостављамо да
је на страни 1 конкурсне документације дошло до техничке грешке. Молимо вас исто да
ускладите.
2. За пословни капацитет између осталог захтевате да понуђачи поседују стандарде SRPS ISO
9001:2005 и SRPSISO/IEC 27001:14 (или одговарајуће). Као доказ за исте захтевате Копију
одговарајућих важећих сертификата АТС и Решење о обиму акредитације. Претпостављамо да
је дошло до техничке грешке и да понуђачи као доказ за захтеване стандарде треба да доставе
копију вжећих сертификата издатих од акредитоване куће. Молимо вас да исто потврдите.
3. На страни 18 конкурсне документације захтевате да понуђачи доставе изјаву о намерама
банке да ће банка понуђачу издати банкарску гаранцију за добро извршење посла. У наставку
текста се спомиње изјава о намерама банке о издавању банкарске гаранције за повраћај
аванса. Молимо вас да потврдите да понуђачи уз понуду достављају само изјаву о намерама
банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла обавезујућег карактера.
Молимо вас да у складу са одговором коригујете наведени текст.
Одговор:
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15,
68/15), ради исправке нехотичних грешака у писању, Наручилац ће извршити исправку грешака
и измену Конкурсне документације.
Наручилац врши измену Конкурне документације, како следи:
1. На страни 10/38 КД, у Табеларном приказу под насловом Додатни услови/Докази,
под редним бројем 5. Пословни капацитет, тако да сада гласи:
Услов: Да понуђач има имплрементиран и примењује систем менаџмента квалитетом у
складу са захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2015 и систем менаџмента
безбедношћу информација (IT безбедност) у складу са захтевима стандарда SRPS
ISO/IEC 27001:2014 (или одговарајућим). Доказ: Копија одговарајућих важећих
Сертификата издатих од стране акредитованог сертификационог тела.
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2. На страни 8/38 КД, под насловом Додатни услови прописани чланом 76. ЗЈН и под
поднасловом 6. Кадровски капацитет, бришу се речи „пре објављивања јавног
позива“, тако да додатни услов за 6. Кадровски капацитет, сада гласи:
Да понуђач има најмање 2 (два) запослена лица на одређено или неодређено време,
или на други начин ангажована у складу са Законом о раду („Сл. гласник“ РС, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017), на
пословима којима се омогућава извршавање предмета јавне набавке, и то са ВСС
техничког смера, од којих је најмање 1 (једно) лице сертификовано за сервисирање
понуђеног система, а
3. На страни 10/38 КД, у Табеларном приказу под насловом Додатни услови/Докази,
под редним бројем 6. Кадровски капацитет, сада гласи:
Услов: Да понуђач има најмање 2 (два) запослена лица на одређено или неодређено
време, или на други начин ангажована у складу са Законом о раду („Сл. гласник“ РС, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017), на
пословима којима се омогућава извршавање предмета јавне набавке, и то са ВСС
техничког смера, од којих је најмање 1 (једно) лице сертификовано за сервисирање
понуђеног система.
У складу са наведеним исправкама и изменама Наручилац ће објавити измењену Конкурсну
документацију у којој ће видно обележити измене.
Наруичилац ће у складу са чланом 63. став 5. објавити Обавештење о продужењу рока за
подношење понуда.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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