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10.06.2020. године
ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у поступку јавне набавке
услуге замене, унификације, функционалне и техничке надоградње постојећих софтверских
система РФЗО, бр. јавне набавке: 404-1-208/20-15
Дана 09.06.2020. године, заинтересовано лице обратило се Захтевом за додатним
појашњењем, заведен под 08/3 бр. 404-1-19/20-7 дана 09.06.2020. године, у вези поступка јавне
набавке услуге замене, унификације, функционалне и техничке надоградње постојећих софтверских
система РФЗО, бр. јавне набавке: 404-1-208/20-15, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).
Питање:
На основу јавне набавке услуге замене, унификациј е, функционалне и техничке
надограднје постојећих софтверских система, број 404 -1-208/20-15, молимо вас за појашње
како нови Закон о јавним набавкама који ступа на снагу 01.07.2020. године утиче на
апликацију број 6 – централизоване јавне набавке из техничке спецификације, јер се из
назива апликације може закључити да је она директно везана за будући Портал Управе за
јавне набавке.
Одговор:
Апликација под редним бројем 6 - централизоване јавне набавке није у директној вези
са новим Законом о јавним набавкама, јер се превасходно односи на пословне процесе који
претходе поступцима јавних набавки, односно следе након спроведених поступака
централизованих јавних набавки РФЗО.
Наручилац врши измену конкурсне документације у складу са чланом 63. став 1. Закона о
јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у делу III – Техничка
спецификација (стр. 13/83 КД), тако што се мења назив апликације број 6 тако да сада гласи:
Софтверски систем за подршку пословним процесима Сектора за јавне набавке РФЗО.
У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.
Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације и на Порталу јавних набавки и
својој интеренет страни објавити ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ.
Наручилац ће, у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15) продужити рок за подношење понуда и објавити и Обавештење о
продужењу рока за подношење понуда. Рок за подношење понуда је 17.06.2020, до 09.30.
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