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На основу Решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних
набавки број: 4-00-1313/2018 од 11. децембра 2018. године, наручилац мења Конкурсну
документацију број: 404-02-51/2018-12/3 од 7. новембра 2018. године, како следи:
1. У конкурсној документацији у делу I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ,
под редним бројем 6. речи „до 23. новембра 2018. године до 11.00 сати“, замењују
се речима „до 21. фебруара 2019. године до 11.00 сати“.
2. У конкурсној документацији у делу I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ,
под редним бројем 7. Место, време и начин отварања понуда, уместо 23. новембра
2018. године у 11.30 сати, треба да стоји 21. фебруара 2019. године у 11.30 сати.
3. У конкурсној документацији у делу II ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈA – „Опис
техничког задатка”, мењају се први и трећи пасус, тако да сада гласе:
„Информациони системи које правосуђе користи убрзано се развијају, у складу са
захтевима које намећу стратешка документа, пре свих Преговарачка платформа за
Поглавље 23, али и савремени услови пословања. У току трајања уговора из ове
Јавне набавке, Наручилац ће преузимати већ преузима и планирано је даље
преузимање додатних одговорности, те, с тим у вези, Понуђачима се намећу
донекле другачије обавезе од досадашњих.“
и
„Околност да се ради о централизованим информационим системима, чије
функционисање, као што је описано у јавно доступним документима на интернет
презентацијама Министарства правде и Делегације Европске уније у Србији,
диктира захтев за Наручиоца да обезбеди постојање комуникационе мреже и
мрежне инфраструктуре на значајно вишем нивоу брзина, доступности и
безбедности него претходних година.“
4. У конкурсној документацији у делу II ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈA – „Услуга
успостављања и одржавања комуникационе мреже“, у трећем пасусу, у тачки 1,
после постојеће реченице, додају се нове реченице које гласе:
„L3VPN услугa мора да буде пуштена преко IP/MPLS мреже Понуђача у складу са
RFC 4364 BGP/MPLS IP VPN (Layer 3 Virtual Private Network) за локације у табели.
Понуђач мора да поседује инсталирану Provider Edge мрежну опрему IP/MPLS
мреже на свим наведеним локацијама у документацији („Табела Г - Локације
комуникационе мреже са захтеваним симетричним брзинама линкова“), у складу са
RFC 4364 BGP/MPLS IP VPN.“
5. У конкурсној документацији у делу II ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈA ––
„Услуга успостављања и одржавања комуникационе мреже“, на 11. страни, пасус
изнад табеле, као и назив табеле се мењају тако да гласе:
„У табели Г „„Локације комуникационе мреже са захтеваним симетричним
брзинама линкова“ су дате локације које ће бити део приватне комуникационе
мреже са адресом локације и описом органа, као и захтеване симетричне брзине
линкова.“
и
„Табела Г - Локације комуникационе мреже са захтеваним симетричним брзинама
линкова“
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6. У конкурсној документацији у делу II ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈA ––
„Услуга сервисирања и изнајмљивања централне мрежне и безбедносне опреме“, у
другом пасусу, у тачки 1), додаје се реченица:
„c.
Комплетна инфраструктура система за заштиту треба да се налази у
сервисној мрежи Понуђача у Републици Србији.“
7. У конкурсној документацији у делу III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, под бр. 5. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ, начин на
који је дефинисан, мења се тако да гласи:
„Да је, рачунајући од 1. јануара 2016. године до дана подношења понуда,
реализовао или реализује L3VPN повезивања минимално 120 локација у
јединствену мрежу, на територији Републике Србије.“
8. У конкурсној документацији у делу III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, под бр. 6. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ, тачке 6.3,
6.4, 6.5, 6.6, 6.7 и 6.8 се мењају, како у погледу формулисања услова, тако и у
погледу дефинисања доказа, и то на следећи начин:
- услов под 6.3: Да је овлашћен за продају понуђених централних свичева и сервиса
на територији Републике Србије или да има статус овлашћеног партнера
произвођача понуђеног централног свича или да је извршио имплементацију и
одржавање најмање једног централног свича који нуди.
- доказ за 6.3: Потврда издата од стране произвођача или регистрованог
представништва произвођача из које се јасно и недвосмислено види да је понуђач
овлашћен за продају понуђeних централних свичева и сервиса на територији
Републике Србије или потврда произвођача понуђеног централног свича којом се
потврђује партнерски статус. Потврдом ће се сматрати и листинг партнера са
интернет странице произвођача у коме се јасно и недвосмислено види назив
Понуђача, уз обавезно навођење линка странице на коме се може проверити листа
партнера или потврда референтног наручиоца да је Понуђач имплементирао и
одржавао, или и даље одржава, најмање један централни свич модела који нуди
(Образац 6);
- услов под 6.4: Да је овлашћен за продају понуђeног система за заштиту од web
претњи на територији Републике Србије или да има статус овлашћеног партнера
произвођача понуђеног система за заштиту од web претњи или да је извршио
имплементацију и одржавање најмање једног понуђеног система за заштиту од web
претњи.
- доказ за 6.4: Потврда издата од стране произвођача или регистрованог
представништва произвођача из које се јасно и недвосмислено види да је понуђач
овлашћен за продају понуђeног система за заштиту од web претњи на територији
Републике Србије или потврда произвођача понуђеног система за заштиту од web
претњи којом се потврђује партнерски статус. Потврдом ће се сматрати и листинг
партнера са интернет странице произвођача у коме се јасно и недвосмислено види
назив Понуђача, уз обавезно навођење линка странице на коме се може проверити
листа партнера или потврда референтног наручиоца да је Понуђач имплементирао
и одржавао (односно и даље одржава) понуђени систем за заштиту од web претњи
(Образац 7);
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- услов под 6.5: Да је овлашћен за продају понуђeног система за заштиту e-mail
саобраћаја на територији Републике Србије или да има статус овлашћеног
партнера произвођача понуђеног система за заштиту e-mail саобраћаја или да је
извршио имплементацију и одржавање најмање једног понуђеног система за
заштиту e-mail саобраћаја.
- доказ за 6.5: Потврда издата од стране произвођача или регистрованог
представништва произвођача из које се јасно и недвосмислено види да је понуђач
овлашћен за продају понуђeног система за заштиту e-mail саобраћаја на територији
Републике Србије или потврда произвођача понуђеног система за заштиту e-mail
саобраћаја којом се потврђује партнерски статус. Потврдом ће се сматрати и
листинг партнера са интернет странице произвођача у коме се јасно и
недвосмислено види назив Понуђача, уз обавезно навођење линка странице на коме
се може проверити листа партнера или потврда референтног наручиоца да је
Понуђач имплементирао и одржавао (односно и даље одржава) најмање понуђени
система за заштиту e-mail саобраћаја (Образац 8);
- услов под 6.6: Да је овлашћен за продају понуђeног решења за мрежну баријеру са
системом за заштиту од напада на територији Републике Србије или да има статус
овлашћеног партнера произвођача понуђеног решења за мрежну баријеру са
системом за заштиту од напада или да је извршио имплементацију и одржавање
најмање једног понуђеног решења за мрежну баријеру са системом за заштиту од
напада (минималних карактеристика описаних у техничкој спецификацији).
- доказ за 6.6: Потврда издата од стране произвођача или регистрованог
представништва произвођача из које се јасно и недвосмислено види да је понуђач
овлашћен за продају понуђeног решења за мрежну баријеру са системом за заштиту
од напада и сервиса на територији Републике Србије или потврда произвођача
понуђеног решења за мрежну баријеру са системом за заштиту од напада којом се
потврђује партнерски статус. Потврдом ће се сматрати и листинг партнера са
интернет странице произвођача у коме се јасно и недвосмислено види назив
Понуђача, уз обавезно навођење линка странице на коме се може проверити листа
партнера или потврда референтног наручиоца да је Понуђач имплементирао и
одржавао (односно и даље одржава) понуђено решење за мрежну баријеру са
системом за заштиту од напада (Образац 9);
- услов под 6.7: Да поседује адекватну опрему (уређај или систем) за детекцију и
заштиту од DDoS напада, у складу са захтевима описаним у делу „Услуга
сервисирања и изнајмљивања централне мрежне и безбедносне опреме“.
Комплетна инфраструктура система за заштиту треба да се налази у сервисној
мрежи Понуђача у Републици Србији.
- доказ за 6.7: ФОТОКОПИЈА ФАКТУРЕ ИЛИ УГОВОРА о куповини уређаја
или фотокопија фактуре и документ којим је описана техничка спецификација
уређаја/система. Ова документација може бити и на енглеском језику, у ком
случају се не мора достављати оверени превод судског тумача. Понуђач није у
обавези да изрази вредност по којој је уређај купљен.
и
Изјава од стране одговорног лица Понуђача, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу којом се доказује да је инсталирана комплетна инфраструктура
система за ДДоС заштиту у сервисној мрежи Понуђача. Потврдa испоручиоца
система за заштиту, у складу са потписаним уговором са Понуђачем, којом се
доказује да је инсталирана комплетна инфраструктура система за ДДоС заштиту у
сервисној мрежи Понуђача такође ће се сматрати релевантним доказом;
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- услов под 6.8: Да има IP/MPLS мрежу у складу са RFC 4364 BGP/MPLS IP VPN
(Layer 3 Virtual Private Network) и да поседује инсталирану Provider Edge мрежну
опрему IP/MPLS мреже на минимално 80% локација наведених у табели Г
(„Локације комуникационе мреже са захтеваним симетричним брзинама линкова“),
у складу са RFC 4364 BGP/MPLS IP VPN.
- доказ за 6.8: ПОТВРДА ИСПОРУЧИОЦА ОПРЕМЕ, Доставити потврду од
стране Испоручиоца IP/MPLS Provider Edge мрежне опреме да је опрема у складу
са RFC 4364 BGP/MPLS IP VPN, у складу са потписаним уговором са
испоручиоцем на минимално 80% локацијa наведених у табели Г („Локације
комуникационе мреже са захтеваним симетричним брзинама линкова“).
9. У конкурсној документацији у делу III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, под бројем 7. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ, мења
се формулација ДОКАЗА О ПРАВНОМ ОСНОВУ РАДНОГ АНГАЖОВАЊА, тако
да гласи: „пријава на обавезно социјално осигурање и уговор о раду (одређено или
неодређено време) или потврда послодавца о врсти радног односа или уговор о
делу или уговор о допунском раду или уговор о привременим и повременим
пословима.“
10. У конкурсној документацији у делу III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, под бр. 5. Упутство како се доказује испуњеност
услова из чл. 75. и 76. Закона, у табели доказа које ће наручилац захтевати пре
доношења одлуке о додели уговора, везано за доказе под редним бројем 2. и 3.
датум „после 23. септембра 2018. године“ се замењује датумом „после 21.
децембра 2018. године“.
11. У конкурсној документацији у делу V ОБРАСЦИ, у Обрасцу 5. ПОТВРДА
РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА, уместо речи: „датум увођења у посао“ и „датум
испостављања коначног рачуна“, стоје речи: „датум почетка пружања услуга„ и
„датум завршетка пружања услуга“.
12. У конкурсној документацији у делу V ОБРАСЦИ, убацују се нови, и то обрасци: 6,
7, 8. и 9 - ПОТВРДА РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА, а образац 6 постаје образац
10 - ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ, образац 7. постаје образац 11 ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ и образац 8. постаје образац 12 - ОБРАЗАЦ
ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ.
Нови обрасци гласе:

5/10

6. ПОТВРДА РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА
Назив наручиоца
Адреса седишта
ПИБ
Матични број
Лице за контакт
Број телефона
На основу члана 77. став 2. тачка 2. подтачка 2) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), издајем следећу
ПОТВРДУ
да је понуђач ________________________________________________, са седиштем
у ______________________, ул. ____________________________________ бр. ____,
у периоду од _________________________ до ________________________ године
датум почетка пружања услуга

датум завршетка пружања услуга

савесно и поштено пружио услуге:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
навести модел централног свича чија је имплементација и одржавање извршено, односно чије је
одржавање у току

Потврда се издаје ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке услуга – одржавање
комуникационе мреже судова, редни број 36/2018.
датум:

потпис овлашћеног
лица наручиоца

____________________
М.П.
место:
____________________

___________________

Напомена: По потреби, овај образац копирати у довољном броју примерака.
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7. ПОТВРДА РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА
Назив наручиоца
Адреса седишта
ПИБ
Матични број
Лице за контакт
Број телефона
На основу члана 77. став 2. тачка 2. подтачка 2) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), издајем следећу
ПОТВРДУ
да је понуђач ________________________________________________, са седиштем
у ______________________, ул. ____________________________________ бр. ____,
у периоду од _________________________ до ________________________ године
датум почетка пружања услуга

датум завршетка пружања услуга

савесно и поштено пружио услуге:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
навести назив система за заштиту од web претњи чија је имплементација и одржавање
извршено, односно чије је одржавање у току

Потврда се издаје ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке услуга – одржавање
комуникационе мреже судова, редни број 36/2018.
датум:
____________________

М.П.

потпис овлашћеног
лица наручиоца

место:
____________________

___________________

Напомена: По потреби, овај образац копирати у довољном броју примерака.
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8. ПОТВРДА РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА
Назив наручиоца
Адреса седишта
ПИБ
Матични број
Лице за контакт
Број телефона
На основу члана 77. став 2. тачка 2. подтачка 2) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), издајем следећу
ПОТВРДУ
да је понуђач ________________________________________________, са седиштем
у ______________________, ул. ____________________________________ бр. ____,
у периоду од _________________________ до ________________________ године
датум почетка пружања услуга

датум завршетка пружања услуга

савесно и поштено пружио услуге:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
навести назив система за заштиту e-mail саобраћаја чија је имплементација и одржавање
извршено, односно чије је одржавање у току

Потврда се издаје ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке услуга – одржавање
комуникационе мреже судова, редни број 36/2018.
датум:

потпис овлашћеног
лица наручиоца

____________________
М.П.
место:
____________________

___________________

Напомена: По потреби, овај образац копирати у довољном броју примерака.
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9. ПОТВРДА РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА
Назив наручиоца
Адреса седишта
ПИБ
Матични број
Лице за контакт
Број телефона
На основу члана 77. став 2. тачка 2. подтачка 2) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), издајем следећу
ПОТВРДУ
да је понуђач ________________________________________________, са седиштем
у ______________________, ул. ____________________________________ бр. ____,
у периоду од _________________________ до ________________________ године
датум почетка пружања услуга

датум завршетка пружања услуга

савесно и поштено пружио услуге:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
навести назив решења за мрежну баријеру са системом за заштиту од напада чија је
имплементација и одржавање извршено, односно чије је одржавање у току

Потврда се издаје ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке услуга – одржавање
комуникационе мреже судова, редни број 36/2018.
датум:
____________________

М.П.

потпис овлашћеног
лица наручиоца

место:
____________________

___________________

Напомена: По потреби, овај образац копирати у довољном броју примерака.
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13. У конкурсној документацији у делу VI – МОДЕЛ УГОВОРА, у члану 1. година
„2018.“ се мења у годину „2019.“
14. У конкурсној документацији у делу VI – МОДЕЛ УГОВОРА, у члану 3. став 4.
мења се тако да гласи:
„Средства за обавезе по Уговору обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије
за 2019. годину („Службени гласник РС“, број 95/18). Плаћање обавеза које
доспевају у 2019. години биће вршено до висине одобрених апропријација за ту
намену, у складу са законом којим се уређује буџет за 2019. годину. Плаћање
обавеза које доспевају у 2020. години биће вршено највише до износа средстава
која ће им за ту намену бити одобрена у 2020. години. Плаћање обавеза које
доспевају у 2021. години биће вршено највише до износа средстава која ће им за ту
намену бити одобрена у 2021. години.“
15. У свему осталом Конкурсна документација остаје неизмењена.
16. Ове измене чине саставни део Конкурсне документације и понуђач је дужан да
своју понуду поднесе у складу са њима.

објавити:
- на Порталу јавних набавки
- на интернет страници наручиоца
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