Република Србија
Аутономна покрајина Војводина

Покрајинска влада
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Комисија за јавну набавку
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 4874097 F: +381 21 4874087
www.uprava.vojvodina.gov.rs

БРОЈ: 404-223/2018

ДАТУМ: 05.10.2018. године

I ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
БРОЈ: 404-223/2018
за јавну набавку добара – централна рачунарска
опрема – сториџ систем
ЈНОП 37/2018
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На основу члана 63. став 1. закона о јавним набавкама («Службени гласник
РС» број 124/2012, 14/15 и 68/15),
Комисија за јавну набавку образована Решењем в.д. директора Управе за
заједничке послове покрајинских органа број 404-223/2018 од 17.09.2018. године
припремила је

I ИЗМЕНУ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
БРОЈ: 404-223/2018
за јавну набавку добара – централна рачунарска опрема – сториџ систем
ЈНОП 37/2018

1) У конкурсној документацији у делу IV - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у тачки 1. Услови које
ПОНУЂАЧ мора да испуни да би могао да учествује у поступку јавне набавке
и
тачки 3. Услови које мора да испуни СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, у
складу са чланом 81. ЗЈН, да би могао да учествује у поступку јавне набавке,
подтачка 8.3. додатни услов за учешће у поступку јавне набавке мења се и
гласи:
8.3.
КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ: „Понуђач мора да има минимум 1
(једну) референцу која се односи на имплементацију vSAN окружења код корисника
са 1.000 и више запослених, а коју је реализовао у претходне три године (2015.,
2016, и 2017.)“.
2) У конкурсној документацији у делу IV - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у тачки 4. Упутство како
се доказује испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама,
подтачка 8.3. мења се и гласи:
8.3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ: „Да има минимум 1 (једну) референцу која
се односе имплементацију vSAN окружења код корисника са 1.000 и више
запослених, а коју је реализовао у претходне три године (2015., 2016, и 2017.),
понуђач доказује достављањем:
1. ОБРАСЦА СПИСАК РЕФЕРЕНЦИ потписаног и овереног од стране понуђача;
2. ОБРАЗАЦА СТРУЧНИХ РЕФЕРЕНЦИ - ПОТВРДА које прате списак референци,
потписаних и оверених од стране издаваоца потврде
------------------------------------------------------------------------------------------------Напомена: понуђач је у обавези да референце наведе, тј достави на ОБРАСЦУ
СПИСАК РЕФЕРЕНЦИ, а потврде о референцама на ОБРАСЦУ СТРУЧНИХ РЕФЕРЕНЦИ
– ПОТВРДЕ. Ови обрасци чине саставни део конкурсне документације. Наручилац
дозвољава да понуђач поднесе уз понуду стручну референцу – потврду издату
и на обрасцу референтног наручиоца/купца под условом да иста садржи све
елементе као и Образац стручне референце - потврде из ове конкурсне
документације,
са
својеручним
потписом
овлашћеног
лица
референтног
наручиоца/купца и печатом.“
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НОВИ ОБРАЗАЦ
VI/11 - ОБРАЗАЦ СПИСАК РЕФЕРЕНЦИ
који се подноси као доказ о испуњености додатног услова (пословни капацитет) у
јавној набавци добара – централна рачунарска опрема - сториџ систем - ЈНОП
37/2018.
У обрасцу је потребно навести референце које се односе на имплементацију vSAN
окружења код корисника са 1.000 и више запослених, а које је понуђач реализовао у
претходне три године (2015., 2016. и 2017. година).
Ред.
бр.

Референтни
наручилац/купац

Контакт лице и број
телефона

Година реализације
референце

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
.
Прилог: Образац стручне референце - потврде издат од стране референтног наручиоца/купца

М.П. ______________________

потпис овлашћеног лица
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НОВИ ОБРАЗАЦ
VI/12 - ОБРАЗАЦ СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ - ПОТВРДЕ
Назив референтног
наручиоца/купца
Седиште
Телефон
Матични број
ПИБ
Место и датум издавања
потврде
На основу члана 77. став 2. тачка 2. алинеја 1., а у вези члана 46. Закона о
јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) референтни
наручилац издаје ПОТВРДУ да је добављач
_____________________________________________________________
(назив и седиште добављача)

у
_________________
години,
референтном
наручиоцу/купцу
извршио
имплементацију vSAN окружења код корисника са 1.000 и више запослених.
Потврда се издаје ради учешћа у поступку доделе уговора о јавној набавци добара –
централна рачунарска опрема - сториџ систем - ЈНОП 37/2018, за потребе
Наручиоца Управе за заједничке послове покрајинских органа, Нови Сад, Булевар
Михајла Пупина бр.16, и у друге сврхе се не може користити. Да су подаци тачни
својим потписом потврђује:

м.п.

Законски заступник референтног
наручиоца/купца
__________________________
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Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са ОВОМ изменом на НОВИМ
ОБРАСЦИМА.

Измена Конкурсне документације, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним
набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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