РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАЉЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Број: 404-44-1/19-VII
Дана: 28.06.2019. године
Трг Јована Сарића 1.
Краљево
ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
НАРУЧИЛАЦ: ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРАЉЕВА.
Број јавне набавке: ЈН 404-44/19-VII.
Предмет јавне набавке: набавка добара – софтвера-Е управa за потребе Градске управе града
краљева као наручиоца.
Врста поступка: отворени поступак јавне набавке.
Датум објављивања: Објављено на Порталу јавних набавки 07.06.2019. године.
1) На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
Комисија за јавну набавку је у отвореном поступку јавне набавке ЈН број 404-44/19-VII набавка добара
– софтвера-Е управa за потребе Градске управе града краљева као наручиоца, је у објављеној
Конкурсној документацији на основу постављених питања потенцијалног понуђача утврдила одређене
непрецизности у делу датог Прилога 4.-„Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76.
ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова“, на страни 18. Конкурсне документације
„Додатни услови из члана 76. ЗЈН које понуђач мора да испуни да би могао да учествује у поступку
јавне набавке“, под редним бројем 1. „Довољан кадровски капацитет - да понуђач има следећа
запослена лица (на одређено или неодређено време) пре објављивања позива за подношење понуда:
- најмање 8 (осам) запослених који раде на пословима који су у непосредној вези са предметом јавне
набавке oд кojих нajмaњe 2 (двa) инжeњeрa eлeктрoтeхникe (ВСС) сa искуствoм oд 5 и вишe гoдинa у
рeaлизaциjи срoдних ,,WEB“ прojeкaтa и нajмaњe 2 (двa) инжeњeрa eлeктрoтeхникe (ВСС) сa
искуствoм oд 5 и вишe гoдинa у рeaлизaциjи срoдних прojeкaтa зaштитe пoдaтaкa“ и донела Одлуку
да се ради прецизирања Конкурсне документације у овом делу траженог додатног услова довољног
кадровског капацитета измени Конкурсна документација и страна „18“ Конкурсне документације
замењује новом страном означеном као „18А“, а све остало остаје исто.
2) Истовремено Наручилац обавештава сва заинтересована лица - потенцијалне понуђаче да се рок за
подношење понуда НЕ ПРОДУЖАВА, сагласно члану 63. став 5. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), тако да крајњи рок за подношење понуда остаје
исти 08.07.2019. године до 1100 часова. Отварање понуда је истог дана 08.07.2019. године у 1200
часова.
3) Ова измена и допуна Конкурсне документације је саставни део основне Конкурсне документације
јавне набавке ЈН број 404-44/19-VII објављене на Порталу јавних набавки дана 07.06.2019. године.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ЈНМВ БР-404-44/19-VII набавка добара – софтвера E управа
III Додатни услови из члана 76. ЗЈН које понуђач мора да испуни да би могао да учествује
у поступку јавне набавке:

1) Довољни кадровски капацитет – да понуђач има следећа запослена лица (на одређено или
неодређено време) пре објављивања позива за подношење понуда:
- најмање 8 (осам) запослених који раде на пословима који су у непосредној вези са предметом
јавне набавке oд кojих нajмaњe 2 (двa) инжeњeрa eлeктрoтeхникe (ВСС) или сродних струка
рачунарско-информатичког смера сa искуствoм oд 5 и вишe гoдинa у рeaлизaциjи срoдних
,,WEB“ прojeкaтa и нajмaњe 2 (двa) инжeњeрa eлeктрoтeхникe (ВСС) или сродних струка
рачунарско-информатичког смера сa искуствoм oд 5 и вишe гoдинa у рeaлизaциjи срoдних
прojeкaтa зaштитe пoдaтaкa.
Доказ: Изјава на меморандуму понуђача о запосленима на одређено или неодређено
време и фотокопијe одговарајућег М обрасца о пријави ових запослених на неодређено или
одређено време или ППП ПД образац за месец који претходи месецу пре објављивања позива за
подношење понуда.

2) Сертификати:
Понуђач је дужан да поседује и као доказ уз понуду достави следећи сертификате:
- ИСО 9001 - стандард за систем управљања квалитетом и
- ИСО 27001 – Систем менаџмента безбедности информација
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