РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Број: 404-01-465/2013-D0097
Датум: 14.11.2013. 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)

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 23/68, у наслову
Кадровски капацитет, под редним бројем 5) Услов, након текста „високе
стручне спреме“ брише се део текста који гласи: „информатичке струке“.

2)

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, За кадровски капацитет, редни број
4), у тексту на страни 27/68, који гласи „утвдити да су запослена лица ВСС“
брише се део текста који гласи„ - информатичке струке“, као и након текста
„(10 запослених са ВСС „ брише се део текста који гласи: „информатичке
струке“.

3)

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 27/68, у тексту који се
односи на наслов Кадровски капацитет, под редним бројем 5) Доказ брише се
део текста који гласи: „информатичке струке“.

Измене и допуне конкурсне документације биће објављене на порталу јавних набавки и
на сајту Наручиоца www.purs.gov.rs
Прилог:
-страна 23/68 конкурсне докуметације
-страна 27/68 конкурсне докуметације

Закона у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета и
то:
Финансијски капацитет:
1)Услов: да је у периоду од претходне три године (2010., 2011 и 2012.) фактурисао
реализовано решење које обухвата имплементацију (укључујући анализу, дизајн, развој,
тестирање, инсталирање, израду документације, обуку, одржавање и подршку
експлоатацији решења) електронских сервиса и апликација, укупнa вредност за све три
године у минималном износу од 120.000.000,00 динара са ПДВ.
Пословни капацитет:
1) Услов: да је у периоду од претходне три године (2010., 2011 и 2012.) реализовао
минимум 2 (два) решења које обухвата имплементацију (укључујући анализу, дизајн,
развој, тестирање, инсталирање, израду документације, обуку, одржавање и подршку
експлоатацији решења) електронских сервиса и апликација у домену електронске пореске
администрације.
Решења морају бити предмет активног коришћења односно у активном продукционом
раду од стране корисника / наручиоца на дан објављивања позива.
2) Услов: да је у периоду од претходне три године (2010, 2011 и 2012.) реализовао
минимум 1 (једно) решење информационог система чији су корисници преко 50.000
различитих пословних субјеката и који успешно обрађује преко 8 милиона дигитално
потписаних порука дневно.
Решења морају бити предмет активног коришћења односно у активном продукционом
раду од стране корисника / наручиоца на дан објављивања позива.
Технички капацитет:
1)Услов: да понуђач на дан објављивања позива на 'Порталу јавних набавки' поседује
партнерски статус gold или platinum партнера са компанијом Oracle.
Кадровски капацитет:
да понуђач пре објављивања позива за достављање понуда има:
1)Услов: Mинимално један запослени стручно оспособљен за руковођење пројектима који
поседује сертификат Project Manager Proffesional или Prince2 ;
2)Услов: Mинимално један запослени стручно оспособљен за администрирање и
имплементацију Oracle Database производа;
3)Услов: Mинимално један запослени стручно оспособљен за администрирање и
имплементацију SOA XML appliances уређаја;
4)Услов: Mинимално један запослени стручно оспособљен за дизајн архитектуре у складу
са TOGAF 9 методологијом;
5) Услов: минимум 10 запослених радника на пословима из области информационих
технологија, високе стручне спреме;
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утврдити да су запослена лица ВСС и да су у радном односу код понуђача на
пословима из области информационих технологија уколико наведена лица нису
обухваћена испуњењем услова под редним бројем 5) ( 10 запослених са ВСС)
5) Доказ: образац пријаве на обавезно социјално осигурање, копија дипломе, за сваког
наведеног запосленог и Уговор о раду или други одговарајући документ из кога се
недвосмислено може утврдити да су запослена лица ВСС и да су у радном односу код
понуђача на пословима из области информационих технологија.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а
додатне услове испуњавају заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави
на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1 Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне
регистре.
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.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља
у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
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