РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Број: 404-01-465/2013-D0097
Датум: 07.11.2013. године
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)

2)

3)

4)

У конкурсној документацији у делу под називом III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА
ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК у наслову 4. Архитектура унапређеног
Информационог система Фискализације ПУ, на страни 11/68, у тачки 1. брише
се део текста који гласи:“ у складу са предлогом Закона о фискализацији“;
у наслову 4. Архитектура унапређеног Информационог система Фискализације
ПУ, на страни 11/68, у тачки 4. брише се део текста који гласи: „у складу са
предлогом Закона о фискализацији“ .
У конкурсној документацији у делу V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у наслову 2. УПУТСТВО КАКО
СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, на страни 26/68, у наслову За
кадровски капацитет, под редним бројем 2) мења се текст: „ Доказ: копија
сертификата Oracle Database 11G Administrator Certified Professional“ тако да
сада гласи: „Доказ: копија сертификата минимум Oracle Database 10g
Administrator Certified Professional“
У конкурсној документацији у делу VIII МОДЕЛ УГОВОРА, на страни 45/68
и Члану 3. мења се део текста“ једног запосленог и то:______________________,
који је оспособљен за администрирање и имплементацију Oracle Database
производа, односно који поседује сертификат Oracle Database 11G Administrator
Certified Professional“ тако да сада гласи: “једног запосленог и
то:______________________, који је оспособљен за администрирање и
имплементацију Oracle Database производа, односно који поседује сертификат
минимум Oracle Database 10g Administrator Certified Professional“
У конкурсној документацији у делу XVII ОБРАЗАЦ КАДРОВСКОГ
КАПАЦИТЕТА ЗА ПОНУЂАЧА/ЧЛАНА ГРУПЕ, на страни 67/68 мења се део
текста:

„Запослени који је оспособљен за администрирање и имплементацију Oracle Database
11G Administrator Certified Professional

Име и презиме

Занимање

Образац пријаве
на обавезно
социјално
осигурање (МА,
М3А или др
одговарајући
документ) и
Уговор о раду
или други
одговарајући
документ као
доказ о радном
односу (број и
датум)

Сертификат:
G Administrator
Certified
Professionall
(број и датум)

„
тако да сада гласи:
„Запослени који је оспособљен за администрирање и имплементацију Oracle Database прoизвода
и који поседује сертификат минимум Oracle Database 10g Administrator Certified Professional

Име и презиме

Занимање

Образац пријаве
на обавезно
социјално
осигурање (МА,
М3А или др
одговарајући
документ) и Уговор
о раду или други
одговарајући
документ као доказ
о радном односу
(број и датум)

Сертификат
минимум : Oracle
Database 10g
Administrator
Certified
Professionall (број
и датум)

„

Измене и допуне конкурсне документације биће објављене на порталу јавних набавки и
на сајту Наручиоца www.purs.gov.rs
Прилог:
-страна 11/68 конкурсне документације
-страна 26/68 конкурсне докуметације
-страна 45/68 конкурсне докуметације
-страна 67/68 конкурсне докуметације

1.Обвезник фискализације – у промету готовином има следећа овлашћења:


слање порука с подацима о рачуну,



слање порука са подацима о пословници

Обвезник фискализације припрема поруку захтева која садржи податке о рачуну,
апликативног кључа и шаље према систему пореске управе.
Обвезник фискализације прима одговор и исписује рачун с додељеним јединственим
бројем рачуна (ЈБР).
2. ПУ интерни системи – систем фискализације мора се повезати са интерним
системима Пореске управе. У интерном систему ПУ систем фискализације мора
имати могућност провере у Јединственом регистру пореских обвезника, , те по
потреби обавити остале радње.
3. Систем фискализације
Систем прима поруку, проверава исправност апликативног кључа и, проверавава
формалну исправност поруке затева и припрема поруку.
Систем генерише јединствени број рачуна (ЈБР) и припрема га заједно с подацима о
рачуну из поруке затева.
Систем припрема, и шаље поруку, одговор с раније генерисаним јединственим бројем
рачуна (ЈБР).
4. Купац - и сваки примаоц рачуна у промету готовином имају следећа овлашћења:


провера издатог рачуна путем Web страница.



провера издатог рачуна путем СМС поруке

5. Порески службеник – има следећа овлашћења:


проверава издатих рачуна



унос евиденције издавања увезаних књига рачуна путем web апликације



увид у генерисане извештаје
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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 минимум Oracle Database 10g 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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4) одржавање софтвера у гарантном року,
5) техничку подршку софтверу.
Члан 3.
Добављач, за реализацију предмета уговора из члана 1. овог уговора, формира
пројектни тим, састављен од довољног броја извршилаца одговарајуће стручности и то:
 руководилац пројекта извођача __________________, са ПМП ( Project Manager
Professional ) или Prince2 сертификатом;
Наведени руководилац пројекта мора бити ангажован све време реализације
уговора,
а у случају његове спречености да учествује у пројекту Добављач је у обавези да га
замени са запосленим који има исте квалификације.
 једног запосленог и то: _____________________, који је оспособљен за
администрирање и имплементацију Oracle Database производа, односно који
поседује минимум сертификат Oracle Database 10g Administrator Certified
Professional,


једног запосленог и то: __________________________, који је оспособљен за
администрирање и имплементацију SOA XML appliances уређаја, односно који
поседује сертификат издат од стране произвођача уређаја.



једног запосленог то: _____________________, који је стручно оспособљен за
дизајн архитектуре са TOGAF 9 методологијом, односно који поседује сертификат
TOGAF 9.

Цена
Члан 4.
Укуно уговорена вредност предмета уговора (за Фазу 1+ Фаза 2+ Фаза 3+ Фаза 4)
износи __________________ динара, без ПДВ-а, ________________________ динара са
ПДВ-ом.
Уговорена вредност из става 1. овог члана је фиксна за све време трајања уговора.
Члан 5.
Даном закључења уговора Наручилац се обавезује да Добављачу омогући увид и
приступ у постојећи информациони систем Пореске управе, ради анализе затеченог стања
и интеграције са интегрисаним информационим системом (у даљем тексту ИИС) Пореске
управе.
Добављачу ће бити омогућен увид само уколико је предао потписану изјаву Прилог 1. Овог уговора.
Члан 6.
Добављач је дужан да чува све податаке до којих дође анализом постојећих
пројеката, као службену тајну Наручиоца, одговоран је за тајност истих и дужан је са њима
поступати у складу са прописима о заштити података о личности, уколико су личног
карактера. Добављач је дужан чувати као службену тајну сва техничка решења до којих
дође у извршењу уговорних обавеза. На постојећим информационим
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Руководилац пројекта

Име и презиме

Занимање

Образац пријаве на
обавезно социјално
осигурање (MA, M3A
или други
одговарајући
документ) и Уговор о
раду или други
одговарајући
документ као доказ о
радном односу
(навести назив и
датум докумнета )

Сертификат
Project Manager
Proffesional
или
Prince 2
(број и датум)

Запослени који је оспособљен за администрирање и имплементацију Oracle Database
поризвода и који поседује сертификат минимум Oracle Database 10g Administrator Certified
Professional
Образац пријаве
на обавезно
социјално
Сертификат
осигурање (МА,
минимум : Oracle
М3А или др
Database 10g
Занимање
одговарајући
Име и презиме
Administrator
документ) и Уговор
Certified
о раду или други
Professionall (број
одговарајући
и датум)
документ као доказ
о радном односу
(број и датум)

Запослени стручно оспособљен за администрирање и имплементацију SOA
XML appliances уређаја

Име и презиме

Занимање

Образац пријаве
на обавезно
социјално
осигурање (MA,
M3A, М или други
одговарајући
документ) и Уговор
о раду или други
одговарајући
документ као доказ
о радном односу
(навести назив и
датум докумнета )

Сертификат за
стручну
оспособљеност за
администрирање
и
имплементацију
SOA XML
appliances
уређаја (број и
датум)
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