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ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА
ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације
У складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама, објављујемо измену
конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности чији су предмет
услуге израде софтвера за подршку управљању организацијом и процесима у оквиру
организације, редни број јавне набавке ЈНМВ/13-2015.
Конкурсна документација се мења у делу који се односи на постављене додатне
услове за учествовање у поступку јавне набавке у погледу техничког и кадровског
капацитета, тако да се бришу следеће услови:
Технички капацитет:
 „Писмо ауторизације произвођача којом се потврдјује да понуђач може
продавати понуђену лиценцну платформу, о чему се као доказ доставља
произвођачку ауторизацију за понуђену платформу решења. Произвођачка
ауторизација се мора односити на предметну јавну набавку.
 Писмо ауторизације којом се потврђује да понуђач може продавати понуђено
решење о чему се као доказ доставља произвођача ауторизација (потврда) за
понуђено решење. Ауторизација се мора односити на предметну јавну набавку.
 Понуђена платформа мора да се налази на Gartner или одговарајућој листи која
мора да буде глобалног (светског) карактера и мора да се бави глобалним
решењима. Одговарајућа листа мора да садржи минимум пет светских
софтверских решења за управљање документима и понуђач је у обавези да
достави ту листу или интернет адресу на којој је могуће проверити наводе из
исте.“
Кадровски капацитет:
 „Да је понуђач овлашћени support centar за понуђену платформу, о чему се
као доказ доставља потврда произвођача понуђене платформе решења, да је
понуђач овлашћени support centar за понуђену платформу. Потврда се мора
односити на предметну јавну набавку.“
Ова измена представља саставни део Конкурсне документације.
Имајући у виду да је у конкурсној документацији оређен рок за подношење понуда од
осам дана, с једне стране, а са друге стране врсту доказа које је потребно приложити

ради испуњавања наведених услова, Наручилац је изменио конкурсну документацију,
брисањем доказа за чије прибављање је потребно више времена, како би се
заинтересованим лицима омогућило да у остављеном року припреме, односно поднесу
прихватљиву понуду.
Истовремено, обавештавамо сва заинтересована лица да је продужен рок за подношење
понуда до11. децембра 2015. године до 10:00 часова
Наручилац ће обавештење о продужењу рока за подношење понуда објавити на
Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
Комисија за јавну набавку ЈНМВ/13-2015

