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Београд

Предмет: Измене и допуне Конкурсне документације
број: 404-01-465/2013-D0097 од 23.10.2013. године
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/2012), у
поступку јавне набавке добара- набавка софтвера за унапређење система за фискализацију
за потребе Пореске управе, покренуте у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама,
по позиву објављеном на порталу јавних набавки од 23.10.2013. године, наручилац је
извршио измену Конкурсне документације број: 404-01-465/2013-D0097 од 23.10.2013.
године и то:
1) У конкурсној документацији на страни 26/68, у делу 2. УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА наслов „За пословни капацитет, под тачком 2)
Доказ“, након текста додаје се:
„У случају достављања референтне потврде за референтног купца/наручиоца који је
регистрован у иностранству понуђач доставља потврду написану на језику
референтног наручиоца, преведену на српски језик и оверену од стране судског тумача.
Уз то понуђач доставља потврду за референце из обрасца ове конкурсне документације
оверену и потписану од стране самог понуђача.“
2) У Обрасцу понуде, на страни 38/68, у ПДФ документу објављеном на порталу
јавних набавки и интернет страници наручиоца брише се део текста :
„
„VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од _______ 2013. године за јавну набавку – софтвера за
фискализацију за потребе Пореске управе“ ЈН број 45/2013
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“
3) На страни 39/68 Конкурсне документације додаје се део текста:
„
„VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од _______ 2013. године за јавну набавку – софтвера за
фискализацију за потребе Пореске управе“ ЈН број 45/2013
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“
3) У Прилогу 1, Модела уговора на страни 53/63, мења се текст:
„ Ja______________________________________________са пребивалиштем у Београду,
улица_________________________,број_____, запослен__________________
_______________________________, чији сам законски заступник, својом вољом дајем
следећу:“
тако да текст сада гласи:
„

„ Ja_____________________________са пребивалиштем у_________________________,
улица_________________________,број_____, запослен__________________
_______________________________, чији сам законски заступник, својом вољом дајем
следећу:“
Измене и допуне конкурсне документације биће објављене на порталу јавних набавки и
на сајту Наручиоца www.purs.gov.rs
Прилог:
-страна 26/68
-страна 38/68
-страна 39/68
-страна 53/63

конкурсне документације
конкурсне документације
конкурсне документације
конкурсне документације

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
За финансијски капацитет:
Доказ: Референтна листа и потврде референтних наручилаца/купца о испорученим и
имплементираним софтверима који су предмет јавне набавке, у захтеваном износу.
Потврда за референце доставља се на обрасцу из конкурсне документације, коју
Понуђач копира у довољном броју примерака и доставља уз своју понуду.
У случају достављања референтне потврде за референтног купца/наручиоца који је
регистрован у иностранству понуђач доставља потврду написану на језику
референтног наручиоца, преведену на српски језик и оверену од стране судског тумача.
Уз то понуђач доставља потврду за референце из обрасца ове конкурсне документације
оверену и потписану од стране самог понуђача.
За пословни капацитет:
1) Доказ: Референтна листа и потврде референтних наручилаца/купца о испорученим
и имплементираним софтверима који су предмет јавне набавке. Потврда за референце
доставља се на обрасцу из конкурсне документације, коју Понуђач копира у
довољном броју примерака и доставља уз своју понуду;''
У случају достављања референтне потврде за референтног купца/наручиоца који је
регистрован у иностранству понуђач доставља потврду написану на језику
референтног наручиоца, преведену на српски језик и оверену од стране судског тумача.
Уз то понуђач доставља потврду за референце из обрасца ове конкурсне документације
оверену и потписану од стране самог понуђача.
2)Доказ: Референтна листа и потврде референтних наручилаца/купца о
испорученом и имплементираним софтверима који је предмет јавне набавке.
Потврда за референце доставља се на обрасцу из конкурсне документације, коју
Понуђач копира у довољном броју примерака и доставља уз своју понуду;
У случају достављања референтне потврде за референтног купца/наручиоца који је
регистрован у иностранству понуђач доставља потврду написану на језику
референтног наручиоца, преведену на српски језик и оверену од стране судског тумача.
Уз то понуђач доставља потврду за референце из обрасца ове конкурсне документације
оверену и потписану од стране самог понуђача.
За технички капацитет:
1) Доказ: Уговор, потврда или изјава са компанијом Oracle (Oracle канцеларија у земљи
понуђача).
У случају достављања доказа из иностранства понуђач доставља документ написан на
страном језику и превод на српски језик оверен од стране судског тумача.
За кадровски капацитет:
1)Доказ Kопија сертификата: Project Manager Proffesional или Prince2;
2)Доказ: Копија сертификата Oracle Database 11G Administrator Certified Professional;
3)Доказ: Kопија сертификата издата од стране произвођача SOA XML appliances уређаја;
4)Доказ: Kопија TOGAF 9 сертификата;
За запослена лица код понуђача под редним бројем 1) до 4) понуђач доставља и образац
пријаве на обавезно социјално осигурање, копију дипломе за сваког наведеног запосленог и
Уговор о раду или други одговарајући документ из кога се недвосмислено може
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21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од
8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5)
Закона.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од _______ 2013. године за јавну набавку – софтвера за
фискализацију за потребе Пореске управе“ ЈН број 45/2013
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон, Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
Уписан у Регистар понуђача (уписати да
или не)
Адреса интернет странице на којој су
доступни
подаци
о
испуњености
обавезних услова за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 75. став 1. тачка 1)
до 4) Закона о јавним набавкама
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико
понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
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Прилог бр. 1.

Ja_____________________________са пребивалиштем у_________________________,
улица_________________________,број_____, запослен у__________________
_______________________________, чији сам законски заступник, својом вољом дајем
следећу:
ИЗЈАВУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да ћу податке који ми буду
доступни, сагласно обавези преузетој по Уговору, код Пореске управе број: 000-404-0100______/2013-D0097 од ______ 2013. године, закљученог између Министарства
финансија, Пореске управе, као Наручиоца и ______________________ као Добављача,
чувати као службену тајну, односно да их нећу одати трећим лицима у усменој, писменој
или електронској форми ни на било који други начин и да ћу са њима поступати у складу
са прописима о заштити података о личности. Такође се обавезујем да ћу сва техничка
решења из постојећег информционог система Пореске управе чувати као службену тајну
Пореске управе и да их нећу одати трећим лицима у усменој, писменој или електронској
форми ни на било који други начин. Обавезујем се да ћу поштовати сва права
интелектуалне својине Пореске управе на постојећем информационом систему и да га
нећу копирати нити било које парцијално решење користити као своје.
Место и датум:

_____________________

Име и презиме

_______________________
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