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Нaручилaц нa oснoву члaнa 63. стaв 1 Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa (Службeни глaсник РС 

брoj 124/2015, 14/2015 и 68/2015) врши: 
 

 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ бр. 1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ   

за јавну набавку услуге  дигитализације управљања одржавања инфраструктуре,  

у отвореном поступку, јавна набавка број 60/2019 
 

 

 

1. На страни 34/105 и 35/105 конкурсне документације, у тачки 2. ПОСЛОВНИ 

КАПАЦИТЕТ, мења се: 

Понуђач је у дужан да, уз понуду, достави доказ да има: 

  

- Најмање 5 референци у погледу испоруке лиценцираних софтвера за железничке 

компаније у поледњих 5 година  од којих најмање три морају да се односе на управљача 

железничке инфраструктуре.  

За ове референце понуђач мора изјавом да докаже да се одржавање производа, 

исправљање грешки и унапређење производа обавља под тим лиценцама за стандардни 

софтвер и да се спроводи у оквиру стратегије цикличног пуштања у рад. Најмање једна 

лиценца мора имати вредности од минимум 1.000.000 ЕУР а најмање две лиценца 

морају имати вредности од минимум 500.000 ЕУР. 

Сви референтни уговори о лиценцама морају бити још увек важећи. 

 

- Најмање 5 референци за успешну примену пројеката за имплементацију софтверских 

решења за управљање имовином управљача железничке инфраструктуре у последњих 5 

година од којих најмање три морају да се односе на управљача железничке 

инфраструктуре.  

Сви референтни пројекти морају покривати области попут управљања основним 

подацима о железничкој имовини, одржавања железничке имовине и праћења стања те 

имовине. 

Понуђач мора описати садржај референтних пројеката а најмање један референтни 

пројекат мора имати вредност испоручене услуге од минимум 500.000 ЕУР. 

У најмање два пројекта у оквиру референтних пројеката мора бити реализован ЕРП 

интерфејс, ГИС интерфејс или ДМС интерфејс. 

 

- Најмање 5 референци за уговоре о подршци са железничким управљачима 

инфраструктуре у погледу софтвера за управљање имовином у последњих  5 година од 

којих најмање три морају да се односе на управљача железничке инфраструктуре.  

Сви референтни уговори о подршци морају бити још увек важећи. 

 

 

 



 

и гласи: 
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Комисија за јавну набавку 

 

 


