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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 у рoку врши

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1
У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СЕРВЕРСКИХ СИСТЕМА ЗА ПОТРЕБЕ МРЕЖНИХ
СЕРВИСА У ИНТРАНЕТ МРЕЖИ ИЖС, У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ,
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 37/2017

1. На страни 16/70 Конкурсне документације, мења се табеларни приказ додатни
услова у тачки 5.2. Додатни услови и начин доказивања додатних услова
Р.бр.

ДОДАТНИ УСЛОВИ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ

1.

Понуђач је у дужан да, уз понуду, за партију/е за коју/е подноси понуду, достави доказ да
располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да је у претходне три
обрачунске године (2014., 2015 и 2016.) остварио приход у износу који је два пута већи од
износа понуде без ПДВ-а, за све три године.

Доказ:

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави попуњен, потписан и оверен
Образац 7 – Изјава о неопходном финансијском капацитету (дат у поглављу
XI ове конкурсне документације), уз који је потребно приложити Извештај
о бонитету БОН-ЈН, издат од Агенције за привредне регистре или Биланс
стања и Биланс успеха, са мишљењем овлашћеног ревизора. Уколико
понуђач није субјекат ревизије, у складу за Законом о рачуноводству и
ревизији, дужан је да достави одговарајући акт – одлуку или изјаву у складу
са законским прописима за 2014., 2015., и 2016. годину.
Понуде понуђача који не испуњавају овај услов биће оцењене као
неприхватљиве.
НАПОМЕНА:
Понуђач није у обавези да доставља тражени доказ уколико су подаци јавно
доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре и Народне
банке Србије уколико у понуди наведе интернет страницу на којој су
подаци, који су тражени у оквиру услова, јавно доступни.

2.

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
Понуђач је у дужан да, уз понуду, достави доказ да располаже неопходним пословним
капацитетом, односно да је, за најмање 3 купца/наручиоца у претходне три обрачунске
године (2014., 2015. и 2016.) извршио испоруке добара, примерене предметној јавној
набавци, у уговореном року и квалитету у збирном износу који је једнак или већи од
укупне вредности понуде без ПДВ-а, најмање у једној од претходне три обрачунске године,

1

Доказ:

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави попуњен, потписан и оверен
Образац 8 – Изјава о неопходном пословном кацацитету (дат у поглављу XI
ове конкурсне документације), уз коју је потребно приложити најмање 3
потврде – референц листе (Образац 8а - дат у поглављу XI ове конкурсне
документације) својих наручилаца као доказ да су предметни уговори или
рачуни, за претходне три обрачунске године, реализовани у збирном износу
који је једнак или већи од укупне вредности понуде, најмање у једној од
претходне три обрачунске године.
Понуде понуђача који не испуњавају овај услов или не садрже захтевана
документа биће оцењене као неприхватљиве.

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

3.

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави доказ да располаже неопходним техничким
капацитетом и то да понуђач има статус овлашћеног партнера за продају и сервисирање
за добра под редним бројевима 1 и 2, из техничке спецификације, те да је овлашћен да
понуди и продаје оригинална добра на територији Републике Србије

Доказ:

Понуђач је дужан да, за добра из техничке спецификације, под редним
бројем 1 и 2, у случају да није произвођач истих, достави оригинални
важећи документ (потврду, овлашћење или ауторизацију) произвођача или
представника произвођача/локалне канцеларије за територију Републике
Србије, којом произвођач уређаја гарантује да понуђач има статус
овлашћеног партнера за продају и сервисирање добара, која су предмет
јавне набавке и да је овлашћен да продаје његове ориганалне уређаје и
опрему.
Потврда (овлашћење, ауторизација) мора да гласи на име понуђача који
доставља понуду за добра која су предмет набавке, а да је насловљена на
наручиоца. Потврда (овлашћење, ауторизација) мора бити издата (на
меморандуму произвођача) од стране произвођача или представништва
произвођача/локалне канцеларије за територију Републике Србије Иста мора
бити печатирана и потписана од стране одговорног лица произвођача или
представништва произвођача или овлашћеног заступника.
Укoликo je дoкумeнт (oвлaшћeњe или aутoризaциja) нa стрaнoм jeзику,
пoнуђaч je дужaн дa дoстaви и прeвoд на српском језику, oвeрeн oд стрaнe
овлашћеног судскoг тумaчa.
Уколико понуду подноси група понуђача, услов у погледу ауторизације
могу испуњавати заједнички.
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем/има, понуђач мора
самостално испуњавати овај услов, тј. поседовати ауторизацију за добра под
редним бројем 1 и 2 из техничке спецификације.
Понуде понуђача који не испуњавају овај услов или не садрже захтевана
документа биће оцењене као неприхватљиве.

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

3.

Као доказ да располаже неопходним кадровским капацитетом, понуђач мора имати радно
ангажована најмање 2 дипломирана инжењера са важећим сертификатом (VMware
Certified Professional for VMware vSphere 6 – Data Center Virtualization или више) издатим
од стране произвођача софтвера за виртуализацију.

Доказ:

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави:
а) за најмање два радно ангажована дипломирана инжењера са важећим
сертификатом издатим од стране произвођача софтвера за виртуелизацију,
фотокопије важећих уговора о радном анажовању и фотокопије одговарајућих М
образаца;
б) за најмање два радно ангажована дипломирана инежењера са сертификатом
издатим од стране произвођача софтвера за виртуелизацију, фотокопије важећих
сертификата издатих од стране произвођача софтвера VMware, на име запослених
извршилаца. Наручилац задржава право да затражи оригинале или оверене
фотокопије на увид.
Понуде понуђача који не испуњавају овај услов или не садрже захтевана документа
биће оцењене као неприхватљиве.
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И гласи:
Р.бр.

ДОДАТНИ УСЛОВИ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ

1.

Понуђач је у дужан да, уз понуду, достави доказ да располаже неопходним финансијским
капацитетом, односно да је у претходне три обрачунске године (2014., 2015 и 2016.)
остварио приход у износу који је два пута већи од износа понуде без ПДВ-а, за све три
године.

Доказ:

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави попуњен, потписан и оверен
Образац 7 – Изјава о неопходном финансијском капацитету (дат у поглављу
XI ове конкурсне документације), уз који је потребно приложити Извештај
о бонитету БОН-ЈН, издат од Агенције за привредне регистре или Биланс
стања и Биланс успеха, са мишљењем овлашћеног ревизора. Уколико
понуђач није субјекат ревизије, у складу за Законом о рачуноводству и
ревизији, дужан је да достави одговарајући акт – одлуку или изјаву у складу
са законским прописима за 2014., 2015., и 2016. годину.
Понуде понуђача који не испуњавају овај услов биће оцењене као
неприхватљиве.
НАПОМЕНА:
Понуђач није у обавези да доставља тражени доказ уколико су подаци јавно
доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре и Народне
банке Србије уколико у понуди наведе интернет страницу на којој су
подаци, који су тражени у оквиру услова, јавно доступни.

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ

2.

Понуђач је у дужан да, уз понуду, достави доказ да располаже неопходним пословним
капацитетом, односно да је, за најмање 3 купца/наручиоца у претходне три обрачунске
године (2014., 2015. и 2016.) извршио испоруке добара, примерене предметној јавној
набавци, у уговореном року и квалитету у збирном износу који је једнак или већи од
укупне вредности понуде без ПДВ-а, најмање у једној од претходне три обрачунске године,

Доказ:

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави попуњен, потписан и оверен
Образац 8 – Изјава о неопходном пословном кацацитету (дат у поглављу XI
ове конкурсне документације), уз коју је потребно приложити најмање 3
потврде – референц листе (Образац 8а - дат у поглављу XI ове конкурсне
документације) својих наручилаца као доказ да су предметни уговори или
рачуни, за претходне три обрачунске године, реализовани у збирном износу
који је једнак или већи од укупне вредности понуде, најмање у једној од
претходне три обрачунске године.
Понуде понуђача који не испуњавају овај услов или не садрже захтевана
документа биће оцењене као неприхватљиве.

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

3.

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави доказ да располаже неопходним техничким
капацитетом и то да понуђач има статус овлашћеног партнера за продају и сервисирање
за добра под редним бројевима 1 и 2, из техничке спецификације, те да је овлашћен да
понуди и продаје оригинална добра на територији Републике Србије

Доказ:

Понуђач је дужан да, за добра из техничке спецификације, под редним
бројем 1 и 2, у случају да није произвођач истих, достави оригинални
важећи документ (потврду, овлашћење или ауторизацију) произвођача или
представника произвођача/локалне канцеларије за територију Републике
Србије, којом произвођач уређаја гарантује да понуђач има статус
овлашћеног партнера за продају и сервисирање добара, која су предмет
јавне набавке и да је овлашћен да продаје његове ориганалне уређаје и
опрему.
Потврда (овлашћење, ауторизација) мора да гласи на име понуђача који
доставља понуду за добра која су предмет набавке, а да је насловљена на
наручиоца. Потврда (овлашћење, ауторизација) мора бити издата (на
меморандуму произвођача) од стране произвођача или представништва
произвођача/локалне канцеларије за територију Републике Србије Иста мора
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бити печатирана и потписана од стране одговорног лица произвођача или
представништва произвођача или овлашћеног заступника.
Укoликo je дoкумeнт (oвлaшћeњe или aутoризaциja) нa стрaнoм jeзику,
пoнуђaч je дужaн дa дoстaви и прeвoд на српском језику, oвeрeн oд стрaнe
овлашћеног судскoг тумaчa.
Уколико понуду подноси група понуђача, услов у погледу ауторизације
могу испуњавати заједнички.
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем/има, понуђач мора
самостално испуњавати овај услов, тј. поседовати ауторизацију за добра под
редним бројем 1 и 2 из техничке спецификације.
Понуде понуђача који не испуњавају овај услов или не садрже захтевана
документа биће оцењене као неприхватљиве.

У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.
Напомена:
Измене и допуне чине саставни део конкурсне документације за јавну набавку серверских система
за потребе мрежних сервиса у интранет мрежи ИЖС, у отвореном поступку, јавна набавка број
37/2017.
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
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