РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Број: 404-01-380/2013-D0097
Датум: 27.09.2013. године
Београд

Предмет: Измене и допуне Конкурсне документације
број: 404-01-380/2013-D0097 од 13.09.2013. године
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/2012), у
поступку јавне набавке добара- ИПА пројекат: набавка информационе и комуникационе
опреме са припадајућим лиценцним софтверима за потребе Пореске управе, покренуте у
складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама, по позиву објављеном на порталу јавних
набавки од 13.09.2013. године, наручилац је извршио измену и допуну Конкурсне
документације број: 404-01-380/2013-D0097 од 13.09.2013. године и то:
1.У конкурсној документацији на страни 13/63, у 2) Упутству како се доказује
испуњеност услова у смислу чл. 75. и 77. ЗЈН додаје се део текста који гласи:
„Понуђач уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде
доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, прописане
чланом 75. Став 1. Тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама тј. није у обавези да достави
доказе о испуњености обавезних услова наведене у тачки 1. до 4. Упутства како се
доказује испуњеност услова у смислу чл. 75. и 77. ЗЈН
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на
којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.“
2.У конкурсној документацији на страни 21/63 у делу под насловом 14. Поштовање
обавеза које произилазе из важећих прописа заштите на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине мења се део текста: „Образац бр. 14 конкурсне
документације“ тако да сада гласи: „Образац бр. 15 конкурсне документације“
3.У конкурсној документацији на страни 24/63, у делу VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ у
табели додаје се део који гласи:
Уписан у Регистар понуђача
(уписати да или не)
Адреса интернет странице на којој су доступни
подаци о испуњености услова за учешће у
поступку јавне набавке у складу са Законом о
јавним
набавкама
и
конкурсном
документацијом

4.
У конкурсној документацији на страни 29/63, у делу ОПШТИ ПОДАЦИ О
ПОДИЗВОЂАЧУ у табели додаје се део текста који гласи:
Уписан у Регистар понуђача
(уписати да или не)
Адреса интернет странице на којој су доступни
подаци о испуњености услова за учешће у
поступку јавне набавке у складу са Законом о
јавним
набавкама
и
конкурсном
документацијом
5.У конкурсној документацији на страни 30/63, у делу ОПШТИ ПОДАЦИ О
ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА у табели додаје се део текста који гласи:
Уписан у Регистар понуђача
(уписати да или не)
Адреса интернет странице на којој су доступни
подаци о испуњености услова за учешће у
поступку јавне набавке у складу са Законом о
јавним
набавкама
и
конкурсном
документацијом
Измене и допуне конкурсне документације биће објављена на порталу јавних набавки и на
сајту Наручиоца www.purs.gov.rs
Прилог: -страна 13/63 пречишћен текст конкурсне документације
-страна 21/63 пречишћен текст конкурсне документације
-страна 24/63 пречишћен текст конкурсне документације
-страна 29/63 пречишћен текст конкурсне документације
-страна 30/63 пречишћен текст конкурсне документације

Доказ: фотокопије М-3А образаца, уговор о раду, фотокопија радне књижице, важећи сертификат.
Сва наведена лица морају задовољавати и услов да су ступила у радни однос код понуђача пре
објављивања позива за предметну јавну набавку.
4. Услов: Минимално 2 запослена сертификована за инсталацију софтвера за виртуализацију.
Доказ: фотокопије М-3А образаца, уговора о раду, важећи сертификат. Сва наведена лица морају
задовољавати и услов да су ступила у радни однос код понуђача пре објављивања позива за
предметну јавну набавку.
5.Услов: Потребно је да понуђач буде сертификовани партнер од стране произвођача (вендора)
за понуђени хардвер (сториџ и сервере) која нуди.
Доказ: Оригинални сертификат тј. овлашћење произвођача за територију Републике Србије, за
продају и сервисирање добара који се нуде – насловљена на Наручиоца за предметну Јавну
набавку издата на име понуђача.
6.Услов: Потребно је да понуђач буде сертификовани партнер од стране произвођача (вендора)
за понуђени хардвер (Хардверски Load Balancer) који нуди.
Доказ: Оригинални сертификат тј. овлашћење произвођача за територију Републике Србије, за
продају добара који се нуде – насловљена на Наручиоца за предметну Јавну набавку издата на име
понуђача.
7.Услов:Потребно је да понуђач поседује уведен систем квалитета и да поседује важећи
сертификат ISO 9001:2008
Доказ: важећи сертификат
1) Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. ЗЈН
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу,
дужан је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1.
тачка 1. до 4. ЗЈН, а додатне услове понуђач испуњава самостално.
2) Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са чланом
81. ЗЈН
Уколико понуду подноси група понуђача сваки понуђач из групе мора да испуни обавезне
услове из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Понуђачи могу да доставе неоверене копије документације, а наручилац може пре
доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда, на основу
извештаја комисије оцењена као најповољнија, да у року не дужем од пет дана, достави на
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Понуђач уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује
испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. Став 1.
Тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама тј. није у обавези да достави доказе о испуњености
обавезних услова наведних у тачки 1. до 4. Упутства како се доказује испуњеност услова у смислу
чл. 75. и 77. ЗЈН
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци
који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Средство обезбеђења за озбиљност понуде
Као средства финансијског обезбеђења понуђач подноси банкарску гаранцију за озбиљност
понуде, са роком доспећа од најмање 30 дана од дана отварања понуда, која мора да буду
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција не може да садрже додатне услове за
исплату, рокове краће од оних које је одредио наручилац, износ мањи од оног који је одредио
наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Ако изабрани понуђач поднесе банкарску гаранцију стране банке, та банка мора имати
најмање кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони
рејтинг).
Гаранција пословне банке за озбиљност понуде доставља се у износу од 5% укупне
вредности понуде, без ПДВ-а.
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По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
11. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршење
контроле од стране наручиоца код понуђача, односно његовог подизвођача
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писменом облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда.
Наручилац може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (члан 93. ЗЈН).
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунарских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
12. Врста критеријума за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
13. Елементи критеријума на основу кјојих ће наручилац извршити доделу
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену предност има понуда која
је прва приспела код наручиоца.
14. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа заштите на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обвавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине – Образац бр. 15 конкурсне
документације.
15. Начин и рок за подношења захтева за заштиту права понуђача и број
рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева дужан да уплати
таксу одређену Законом
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице које има интерес да закључи конкретан уговор о јавној набавци.Захтев за заштиту
права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Захтев за заштиту права се
може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим
уколико законом није другачије одређено.
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Образац бр. 1

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Пословно име или скраћени
назив из одговарајућег регистра
Адреса седишта
Овлашћено лице
Лице за контакт
Матични број
ПИБ
Телефон/телефакс
Број рачуна
Уписан у Регистар понуђача
(уписати да или не)
Адреса интернет странице на
којој су доступни подаци о
испуњености услова за учешће
у поступку јавне набавке у
складу са Законом о јавним
набавкама
и
конкурсном
документацијом
На основу позива за достављање понуде и конкурсне документације за јавну
добара, ИПА пројекат: набавка информационе и комуникационе опреме са припадајућим
лиценцним софтверима за потребе Пореске управе, ЈН 38/2013 дајемо понуду како следи:
ПОНУДУ ПОДНОСИМ (заокружити):
а) самостално
б) као заједничка понуда (навести опште податке за све понуђаче из групе понуђача:
пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра, адреса седишта, матични
број, ПИБ, име особе за контакт)
1.___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________
2.____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________
3.____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ ___

_______________________________________
в) са подизвођачем (навести опште податке за све подизвођаче: пословно име или
скраћени назив из одговарајућег регистра, адреса седишта, матични број, ПИБ, име особе
за контакт)
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Образац бр. 3
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
ЛИЦЕ ЗА КОНЗТАКТ
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
БРОЈ ТЕЛЕФОНА
БРОЈ РАЧУНА
Уписан у Регистар понуђача
(уписати да или не)
Адреса интернет странице на
којој су доступни подаци о
испуњености услова за учешће
у поступку јавне набавке у
складу са Законом о јавним
набавкама
и
конкурсном
документацијом

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

_________________________
(читко навести име и презиме)

Образац потписује власник или законски заступник понуђача или подизвођача који је
уписан у регистар АПР и оверава печатом.

У случају већег броја подизвођача образац треба копирати у потребном броју
примерака.
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Образац бр. 4
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
БРОЈ ТЕЛЕФОНА
БРОЈ РАЧУНА
Уписан у Регистар понуђача
(уписати да или не)
Адреса интернет странице на
којој су доступни подаци о
испуњености услова за учешће
у поступку јавне набавке у
складу са Законом о јавним
набавкама
и
конкурсном
документацијом

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

_________________________
(читко навести име и презиме)

Образац потписује власник или законски заступник члана групе понуђача који је уписан у
регистар АПР и оверава печатом.

Образац фотокопирати у потребном броју примерака за сваког члана из групе
понуђача.
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