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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације у вези поступка јавне набавке: Набавка
услуге успостављања система за управљање документацијом (Document management system),
ЈН бр. 404-1-208/20-12
Наручилац врши измену конкурсне документације у поступку јавне набавке услуге
успостављања система за управљање документацијом (Document management system), ЈН бр. 404-1208/20-12, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15,
68/15).
Врши се измена конкурсне документације на страни 30 од 56, тачке 2.7. Кадровски капацитет,
подтачка 2) Докази за услов бр. 2 и подтачка 3) Докази за услов бр. 3, тако што се из истих брише
текст „- копије важећих сертификата“.
Након наведене измене подтачка 2) и подтачка 3) гласе:
„2) Докази за услов бр. 2:
- Образложена радна биографија за архитекту софтверских решења из које се може
недвосмислено утврдити да има најмање 8 (осам) година искуства у дизајнирању софтверских
решења за клијенте (радна биографија мора бити праћена Изјавом понуђача да је истинита и
тачна),
- доказ о ангажовању на конкретном пословима (копија обрасца пријаве на обавезно социјално
осигурање ако је запослен код понуђача, односно копија уговора о делу, уговора о обављању
привремених и повремених послова, уговора о допунском раду или другог уговора који је
правни основ њиховог ангажовања од стране понуђача (уговор мора бити важећи у тренутку
подношења понуде))

3) Докази за услов бр. 3:
- Образложена радна биографија из које се види искуство на пословима програмера,
софтверског инжењера или сличних послова (радна биографија мора бити праћена Изјавом
понуђача да је истинита и тачна),
- доказ о ангажовању на конкретном пословима (копија обрасца пријаве на обавезно социјално
осигурање ако је запослен код понуђача, односно копија уговора о делу, уговора о обављању
привремених и повремених послова, уговора о допунском раду или другог уговора који је
правни основ њиховог ангажовања од стране понуђача (уговор мора бити важећи у тренутку
подношења понуде))“

Наручилац ће на Порталу јавних набавки и својој интеренет страни објавити Конкурсну
документацију ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ која садржи наведену измену, као и Обавештење о продужењу
рока за подношење понуда.
У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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