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I ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНE ДОКУМЕНТАЦИЈE
БРОЈ: 404-324/2019
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - СОФТВЕРСКИ СИСТЕМ ЗА
SIEM
(SECURITY INFORMATION AND EVENT MАNАGEMENT)
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈНМВ 42/2019

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 404-324/2019 од 29.11.2019. године
припремила је
I ИЗМЕНУ И ДОПУНУ
КОНКУРСНE ДОКУМЕНТАЦИЈE
БРОЈ: 404-324/2019
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - СОФТВЕРСКИ СИСТЕМ ЗА SIEM
(SECURITY INFORMATION AND EVENT MАNАGEMENT)
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈНМВ 42/2019
1. У конкурсној документацији у делу 4.1. Услови које ПОНУЂАЧ мора да испуни
да би могао да учествује у поступку јавне набавке, у делу 4.1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН мења се део 2. додатни услов
– пословни капацитет, тачка 3.:
3. да има минимум 1 (једну) референцу која се односи на испоруку решења која је
реализована на решењима понуђеног SIEM произвођача. Прихватљиве су референце
које се односе на период од претходне 3 (три) године и протекли део текуће 2019.
године (2016., 2017., 2018. године и 2019. година).
2. У конкурсној документацији у делу 4.3 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 набавкемења се део 2. додатни услов – пословни капацитет, тачка 3.:
3. да има минимум 1 (једну) референцу која се односи на испоруку решења која је
реализована на решењима понуђеног SIEM произвођача. Прихватљиве су референце
које се односе на период од претходне 3 (три) године и протекли део текуће 2019.
године (2016., 2017., 2018. године и 2019. година).
3. У конкурсној документацији у делу 4.4 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН, део 1.1. ПОНУЂАЧ САМОСТАЛНО
ПОДНОСИ ПОНУДУ мења се део додатни услов – пословни капацитет, тачка 3.:
3. да има минимум 1 (једну) референцу која се односи на испоруку решења која је
реализована на решењима понуђеног SIEM произвођача. Прихватљиве су референце
које се односе на период од претходне 3 (три) године и протекли део текуће 2019.
године (2016., 2017., 2018. године и 2019. година).
4. У конкурсној документацији у делу 4.4 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН, део 1.3. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ОД
СТРАНЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА мења се део додатни услов – пословни капацитет, тачка 3.:
3. да има минимум 1 (једну) референцу која се односи на испоруку решења која је
реализована на решењима понуђеног SIEM произвођача. Прихватљиве су референце
које се односе на период од претходне 3 (три) године и протекли део текуће 2019.
године (2016., 2017., 2018. године и 2019. година).
5. У конкурсној документацији у делу 6. постојећи «ОБРАЗАЦ СПИСАК
РЕФЕРЕНЦИ» и «ОБРАЗАЦ СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ - ПОТВРДЕ» замењује се новим
ОБРАЗАЦОМ СПИСАК РЕФЕРЕНЦИ И ОБРАЗАЦОМ СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ - ПОТВРДЕ, који
се даје у прилогу.
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

6.8. – НОВИ ОБРАЗАЦ СПИСАК РЕФЕРЕНЦИ
који се подноси као доказ о испуњености додатног услова (пословни капацитет) у
јавној набавци добара софтверског система за SIEM решење (Security information and
Event Mаnаgement) ЈНМВ 42/2019.
У обрасцу је потребно навести референце које се односе на испоруку решења која је
реализована на решењима понуђеног SIEM произвођача, а које је понуђач реализовао
у претходне три и текуће године (2016., 2017., 2018. и 2019. год).
Ред.
бр.

Референтни
наручилац/купац

Контакт лице и број телефона

Година реализације
референце

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Напомена: У случају више реализованих референци образац треба умножити.
Прилог: Образац стручне референце - потврде издат од стране референтног наручиоца/купца

______________________

потпис овлашћеног лица

6.9. - НОВИ 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/инвеститор издаје ПОТВРДУ да је добављач
_____________________________________________________________
(назив и седиште добављача)

у _________________ години, референтном наручиоцу/купцу испоручио решењe којe је
реализованo на решењима понуђеног SIEM произвођача ______________________.
Потврда се издаје ради учешћа у поступку доделе уговора о јавној набавци добара
- софтверски систем за SIEM решење (Security information and Event Mаnаgement) ЈНМВ
42/2019, 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:
Законски заступник референтног
наручиоца/купца
__________________________

Напомена: Образац стручне референце - потврде умножити и доставити за све референце наведене у VI/11 ОБРАСЦУ СПИСАК РЕФЕРЕНЦИ

4

