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ИЗМЕНЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ПОСТУПКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

- УСЛУГА АНАЛИЗЕ И КОНСОЛИДАЦИЈЕ ПОДАТАКА У БАЗИ
ПОСТОЈЕЋЕГ СИСТЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ И
ИЗРАДА ИЗВЕШТАЈНОГ ПОДСИСТЕМА -

РЕДНИ БРОЈ 3/2016

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12,
14/15 и 68/15), наручилац мења Конкурсну документацију број: 404-02-90/2016-03/3
од 25. новембара 2016. године, како следи:

1. У делу 3, тачка 3.4.3, под 5) реченица „Извештаја о бонитету за јавне набавке
– БОН-ЈН образац који издаје Агенција за привредне регистре“, брише се и
замењује речима „Није примењиво“.
2. У делу 3, у тачки 3.1, после услова пoд редним бројем 6) додаје се под редним
бројем 7) реченица која гласи:
“да технологија у којој ће бити израђен систем извештаја буде технологија за
коју није потребно плаћати лиценце за употребу (корисничке лиценце), као и
да је понуђена технологија широко доступна и у употреби у Републици
Србији (.NET, PHP, JAVA). Прихватиће се и друга технологија за коју није
потребно плаћати лиценце осим наведених, али ће у таквом случају морати
да се докаже да понуђену технологију користи најмање 3 предузећа са преко
10 запослених, а чије је седиште у Републици Србији.”
3. У делу 3, у тачки 3.2, друга реченица мења се тако да гласи:
„Услове наведене под 4), 5), 6) и 7) понуђач мора да испуњава самостално.”
4. У делу 3, у тачки 3.3, цео пасус мења се тако што се 6) замењује са 7).
5. У делу 3, у тачки 3.4.1 после доказа пoд редним бројем 6) додаје се доказ под
редним бројем 7), који гласи:
„Изјаве под материјалном и кривичном одговорношћу у којој наводи називе
најмање три предузећа са преко 10 запослених чија су седишта у Републици
Србији. ”
6. У делу 3, у тачки 3.4.2 после доказа пoд редним бројем 6) додаје се доказ под
редним бројем 7), који гласи:
„Изјаве под материјалном и кривичном одговорношћу у којој наводи називе
најмање три предузећа са преко 10 запослених чија су седишта у Републици
Србији. ”

7. У делу 3, у тачки 3.4.3 после доказа пoд редним бројем 6) додаје се доказ под
редним бројем 7), који гласи:
„Изјаве под материјалном и кривичном одговорношћу у којој наводи називе
најмање три предузећа са преко 10 запослених чија су седишта у Републици
Србији. ”
8. У свему осталом Конкурсна документација остаје неизмењена.
9. 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

