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Нa oснoву члaнa 63. стaв 1 Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa (Службeни глaсник РС брoj 124/2015, 14/2015
и 68/2015), нaручилaц врши

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1
У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ MICROSOFT СОФТВЕРСКИХ ПАКЕТА И
ЛИЦЕНЦИ, ПО ПАРТИЈАМА, У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
јавна набавка број 75/2018

1.

У

оквуру

тачке

ИСПУЊЕНОСТИ

5.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
ДОДАТНХ УСЛОВА (страна 10/61) мења се позиција 2 –

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ:

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

2.

Понуђач је у дужан да, уз понуду, за Партију 2, достави доказе да располаже
неопходним техничким капацитетом и то:
А)
доказ да је овлашћен за продају лиценци за коришћење софтвера, које су
предмет набавке и пружање техничке подршке за територију Републике
Србије;
Б)
доказ да има статус овлашћеног Microsoft партнера - LSP (Licensing Solution
Provider) или LAR (Large Account Reseller) партнера;
В)
доказ да располаже неопходним техничким капацитетом, односно да
достави потврду о поседовању следећих компетенција:
o Gold Data Centar
o Gold Aplication Integration
o Gold Volume Licensing

Доказ:

Понуђач је дужан да, уз понуду, за Партију 2, достави следеће доказе:
А)
важећи документ (потврду/ауторизацију) произвођача софтвера или
представника произвођача софтвера/локалне канцеларије за територију
Републике Србије, из кога се види да је понуђач овлашћен за продају лиценци
за коришћење софтвера и пружање техничке подршке;
Б)
копију потврде о Microsoft LSP (Licensing Solution Provider) или LAR (Large
Account Reseller) статусу за текућу годину, издату од стране произвођача
предметних софтвера или представника произвођача/локалне канцеларије за
територију Републике Србије;
В)
1

копију важећих потврда о поседовању тражених Microsoft GOLD
компетенција ( Gold Data Centar; Gold Aplication Integration; Gold Volume
Licensing), издатих од стране произвођача софтвера или овлашћеног
представника произвођача/локалне канцеларије за територију Републике
Србије.
Понуде понуђача који не испуњавају ове услове или не садрже захтевана
документа биће оцењене као неприхватљиве.

и гласи:

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

2.

Понуђач је у дужан да, уз понуду, за Партију 2, достави доказе да располаже
неопходним техничким капацитетом и то:
А)
доказ да је овлашћен за продају лиценци за коришћење софтвера, које су
предмет набавке и пружање техничке подршке за територију Републике
Србије;
Б)
доказ да има статус овлашћеног Microsoft партнера - LSP (Licensing Solution
Provider) или LAR (Large Account Reseller) партнера;
В)
доказ да располаже неопходним техничким капацитетом, односно да
достави потврду да је Gold Competency Partner и да поседује следеће
компетенције:
o Gold Data Centar
o Gold Aplication Integration

Доказ:

Понуђач је дужан да, уз понуду, за Партију 2, достави следеће доказе:
А)
важећи документ (потврду/ауторизацију) произвођача софтвера или
представника произвођача софтвера/локалне канцеларије за територију
Републике Србије, из кога се види да је понуђач овлашћен за продају лиценци
за коришћење софтвера и пружање техничке подршке;
Б)
копију потврде о Microsoft LSP (Licensing Solution Provider) или LAR (Large
Account Reseller) статусу за текућу годину, издату од стране произвођача
предметних софтвера или представника произвођача/локалне канцеларије за
територију Републике Србије;
В)
копију важећих потврда о поседовању тражених Microsoft GOLD
компетенција издатих од стране произвођача софтвера или овлашћеног
представника произвођача/локалне канцеларије за територију Републике
Србије.
Понуде понуђача који не испуњавају ове услове или не садрже захтевана
документа биће оцењене као неприхватљиве.

2. У Позиву за подношење понуда и на страни 4/61 Конкурсне документације, у
оквиру тачке 8. Начин подношења понуде и рок за подношење понуда, мења се датум и
време за пондошење понуда:

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније
дана 28.01.2019. године до 11:00 часова (по локалном времену), без обзира на начин
подношења и то на адресу: "Инфраструктура железнице Србије" а.д. - Сектор за
набавке и централна стоваришта, Главна писарница, канцеларија 134, приземље,
улаз број IV (улаз из Бирчанинове), 11000 Београд, Република Србија.
и гласи:

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније
дана 31.01.2019. године до 10:00 часова (по локалном времену), без обзира на начин
подношења и то на адресу: "Инфраструктура железнице Србије" а.д. - Сектор за
набавке и централна стоваришта, Главна писарница, канцеларија 134, приземље,
улаз број IV (улаз из Бирчанинове), 11000 Београд, Република Србија.
3. У Позиву за подношење понуда и на страни 4/61 Конкурсне документације, у
оквиру тачке 9. Место, време и начин отварања понуда, мења се датум и време за
отварање понуда:

Отварање понуда ће се обавити по истеку рока за подношење понуда, односно дана
28.01.2019. године са почетком у 12:00 часова, у просторијама Наручиоца,
"Инфраструктура железнице Србије", а.д. у Београду, Немањина бр.в6, канцеларија број
349, I спрат.
и гласи:

Отварање понуда ће се обавити по истеку рока за подношење понуда, односно дана
31.01.2019. године са почетком у 11:00 часова, у просторијама Наручиоца,
"Инфраструктура железнице Србије", а.д. у Београду, Немањина бр. 6, канцеларија број
349, I спрат.
У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.
Напомена:
Измене и допуне чине саставни део конкурсне документације за јавну набавку Microsoft
софтверских пакета и лиценци, по партијама, у отвореном поступку, јавна набавка број
75/2018.
Понуђач је дужан да понуду сачини и поднесе у складу са извршеном изменом и допуном
конкурсне документације. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Комисија за јавну набавку

