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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези поступка јавне
набавке: Набавка софтверског система „Реализација ефикасне анализе и евиденције
интеракција између лекова“, број јавне набавке: 404-1-110/18-51

Дана 31.10.2018. године, заинтересовано лице обратило се захтевом за појашњењем у вези
са припремањем понуде у поступку јавне набавке: Набавка софтверског система „Реализација
ефикасне анализе и евиденције интеракција између лекова“, број јавне набавке: 404-1-110/18-51,
сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).

Питање бр. 1:
„Конкурсном документацијом за кадровски капацитет за тачку 4 захтевали сте да захтевани
сертификовани радници имају ВСС техничког смера.
Желимо да напоменемо да захтев ВСС спрема техничког смера не представља гаранцију да је неко
оспособљен за рад на пословима који су предмет јавне набавке, исто се обезбеђује искључиво
сертификатима који су издати од произвођача уређаја, да би радници добили захтеване сертификате
морају да прођу ригорозне обуке код произвођача уређаја. У складу са појашњењем молимо Вас да
се избрише захтев из тачке 4 кадровског капацитете да сертификовани сервисери морају да имају
завршен ВСС спрему техничког смера.“
Одговор бр. 1:
Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и то:
-

у делу – додатни услови за учествовање, тако што се из услова под тачком 2) кадровски
капацитет, ред. бр. 4 (стр. 21/43 КД) брише захтев да запослени поседују ВСС техничког смера,
тако да гласи:
„4. Да понуђач пре објављивања позива за подношење понуда 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, од којих:
а) најмање 1 (једно) лице сертификовано за сервисирање система за складиштење података
Huawei OceanStor.
б) и једно и друго запослено лице сертификовано за сервисирање понуђених сервера.“

-

у делу – докази додатних услова – 2.6 Кадровски капацитет, тако што се у оквиру доказа за
услов под ред. бр. 4. (стр. 22/43 КД) брише „копија дипломе за стечену стручну спрему“ тако да
гласи:

„3) Докази за услов бр. 4:
доказ о радном ангажовању на конкретном пословима (копије уговора о радном ангажовању),
копије важећих сертификата.“

Питање бр. 2:
“Конкурсном документацијом за Пословни капацитет за тачку 4 и 5 захтевани референтни
период је претходне три године (2015., 2016., 2017 годину) док пословни капацитет за тачку 2 и 3
захтевани референтни период је три године пре објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки. Претпостављамо да је за пословни капацитет за тачке 2, 3, 4 и 5 захтевани
референтни период три године пре објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки, па вас молимо исто да ускладите и у складу са одговором коригујете референтне потврде.“

Одговор бр. 2:
Извршиће се измена конкурсне документације у делу – додатни услови за учествовање, 1)
пословни капацитет (стр. 20/43 КД) – тако што се, за услове под редним бројем 4 и 5, као
референтни период уместо „претходнe три године (2015, 2016, 2017)“ захтева „претходне три године
пре објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки“, тако да гласи:
„4. Да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки конфигурисао и повезао на постојећи систем најмање један систем за
складиштење података (storage system).
5. Да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки испоручио сервере у вредности од 6.000.000,00 динара без ПДВ-а.“
У складу са наведеном изменом додатног услова – 1) пословни капацитет, под редним
бројем 4 и 5, биће извршена и измена образаца потврде/референце број 11 и 12.

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације тако што се:
-

на страни 20/43 КД у оквиру додатног услова – 1) Пословни капацитет, додаје услов под
редним бр. 6 који гласи:

„6. да је понуђач овлашћен од стране произвођача или локалне канцеларије произвођача за
продају и сервис понуђених сервера.“
-

на страни 22/43 КД у оквиру доказа додатних услова - тачке 2.5. Пословни капацитет, додаје
се доказ за услов под тачком 6:

„доказ за услов под тачком 6 је потврда/ауторизација произвођача понуђених сервера или
локалне канцеларије произвођача.
Наручилац ће објавити пречишћен текст конкурсне документације са наведеним
изменама.
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