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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈE
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА –
СОФТВЕРСКИ СИСТЕМ ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ ИТ
РЕСУРСА СА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈОМ
- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Ред.бр. ЈНОП 31/2020
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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број
124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку образована Решењем в.д. директора
Управе за заједничке послове покрајинских органа број 109-404-170/2020-01 од 25.06.2020.
године с а ч и н и л а ј е
ИЗМЕНE И ДОПУНЕ БР.1
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА –
СОФТВЕРСКИ СИСТЕМ ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ ИТ РЕСУРСА СА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈОМ
ЈНОП 31/2020
Врши се измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку добара - софтверски
систем за евиденцију ИТ ресурса са имплементацијом. (ЈНОП 31/2020) и то на следећи начин:
1. 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
конкурсне документације, на страни 12/62 КД у табели под тачком 1), подтачка 1.2. ДОДАТНИ
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН мења се ставка под бројем
8. пословни капацитет и након измена и допуна гласи:
„Понуђач мора да поседује минимум 3 (три) референце које у себи на било који начин имају
наведену израду корисничког софтвера (апликације или система), који је развијен у PHP open
source технологији, у неком од развојних окружења (framework) као што су Laravel, CakePHP
или други који је актуелан и који ће се користити приликом развоја софтвера који је предмет
набавке, а коју је реализовао у претходне три године и током протеклог дела текуће године
(2017., 2018., 2019. и 2020. година).“
2. 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
конкурсне документације, на страни 13/62 КД у табели под тачком 3), подтачка 3.2. ДОДАТНИ
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН мења се ставка под бројем
8. пословни капацитет и након измена и допуна гласи:
„Понуђач мора да поседује минимум 3 (три) референце које у себи на било који начин имају
наведену израду корисничког софтвера (апликације или система), који је развијен у PHP open
source технологији, у неком од развојних окружења (framework) као што су Laravel, CakePHP
или други који је актуелан и који ће се користити приликом развоја софтвера који је предмет
набавке, а коју је реализовао у претходне три године и током протеклог дела текуће године
(2017., 2018., 2019. и 2020. година).“
3. У делу VI - ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ конкурсне документације, на
страни 36/62 КД образац VI/11 - ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ се замењује са новим обрасцем
„VI/11 - ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ“ који је дат у прилогу ових измена и
допуна конкурсне документације.
Понуђачи су дужни да своје понуде сачињавају у складу са овим изменама и допунама
конкурсне документације.
Измене и допуне конкурсне документације се без одлагања објављују на Порталу јавних
набавки и интернет страници Управе за заједничке послове покрајинских органа и саставни су
део конкурсне документације.
Комисија за јавну набавку
Наташа Нађ, члан
Гордана Гошић, члан
Жељко Миланков, члан
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VI/11 - ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ
Списак се услуга на које су реализоване и током протеклог дела текуће године (2017.,
2018., 2019. и 2020. година), а које у себи на било који начин имају наведену израду
корисничког софтвера (апликације или система), који је развијен у PHP open source
технологији, у неком од развојних окружења (framework) као што су Laravel, CakePHP
или други који је актуелан и који ће се користити приликом развоја софтвера који је
предмет набавке.
Ред.
бр

Назив референтног
купца/наручиоца

Контакт особа код
референтног
купца/наручиоца

Година реализације
референце
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Напомена:

У случају већег броја ставки образац копирати

Понуђач
___________________________
потпис

3/3

