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Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама

јавног позива

ЈАВНИ НАРУЧИОЦИ 

Подсетник: у случају да исправке или измене огласа доведу до битне измене услова из поступка јавне набавке, потребно је продужити првобитно 
предвиђени рок или покренути нови поступак.

Одељак I: Јавни наручилац/секторски наручилац (како је наведено у основном обавештењу)

I.1) Назив и адресе

Назив: Министарство финансија Порески идентификациони број (ПИБ): 
108213413

Адреса: Кнеза Милоша 20

Место: Београд НСТЈ ознака: RS Поштански број: 11000 Држава: Србија

Особа за контакт: Данило Самарџић и Милена Ђорђевић Телефон: +381 113642971

Електронска пошта: danilo.samardzic@mfin.gov.rs Факс:

Интернет страница(-е):
Главна страница: www.mfin.gov.rs
Страница профила наручиоца:

Одељак II: Предмет (како је наведено у основном обавештењу)

II.1) Предмет набавке

II.1.1) Назив: Лиценце за техничку подршку за Сервис бус платформу са свим 
компонентама за интеграције са осталим радним окружењима

Референтни број: ЈН 9/2022

II.1.2) Главна CPV ознака: 30211300 - Рачунарске платформе Додатна CPV ознака: 

II.1.3) Врста предмета набавке  Радови  Добра  Услуге

II.1.4) Кратак опис:
Набавка добара и то набавка лиценци за техничку подршку за Сервис бус платформу са свим компонентама за 

интеграције са осталим радним окружењима

Одељак VI: Допунски подаци
VI.5) Датум слања овог огласа: 08.07.2022

VI.6) Упућивање на основни оглас

Основни оглас:
Број огласа на Порталу јавних набавки: 2022/С Ф02-0022588

Одељак VII: Измене
VII.1) Информације које се мењају или додају

VII.1.1) Разлози за измену (изаберите једну или више примењивих опција)

Поступак јавне набавке наставља се за предмет / партије:

Измена конкурсне документације
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VII.1.2) Текст који је потребно исправити у основном огласу (молимо наведите одговарајући одељак и број ставке у основном огласу)

Број одељка:
Партија бр.:
Место на којем се налази текст који је потребно 
изменити:

Уместо: Гласи:

Број одељка:
Партија бр.:
Место на којем се налази текст који је потребно 
изменити:

Уместо:
Главна CPV ознака:
Додатна CPV ознака:

Гласи:
Главна CPV ознака:
Додатна CPV ознака:

Број одељка: IV.2.2
Партија бр.:
Место на којем се налази текст који је потребно 
изменити:
Рок (датум и време) за подношење 
понуда или пријава

Уместо:
Датум: 13.07.2022
Локално време: 12:00:00

Гласи:
Датум: 22.07.2022
Локално време: 12:00:00

Број одељка: IV.2.7
Партија бр.:
Место на којем се налази текст који је потребно 
изменити:
Датум отварања понуда

Уместо:
Датум: 13.07.2022
Локално време: 12:00:00

Гласи:
Датум: 22.07.2022
Локално време: 12:00:00
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VII.2) Остали додатни подаци:

Кратак опис измена:
На страни 1 техничке спецификације допуњује се тачка 1. Опис предмета јавне набавке тако да сада гласи “Предмет јавне 

набавка је набавка лиценце за техничку подршку за Сервис бус платформу са компонентама за интеграције са осталим радним 
окружењима за период од 24 (речима: двадесетчетири) месеца, почев од испоруке лиценце, тачније до 31.8.2024 године.

2. На страни 2 техничке спецификације допуњује се тачка 7 Примопредаја предмета набавка тако да сада гласи “Понуђач 
се обавезује да изврши испоруку лиценце у року који не може бити дужи од 30 дана од дана заснивања пословног односа, 
односно за наредне две године (до 31.8.2024) најкасније 30 дана пре почетка периода за који се иста испоручује, с тим да не сме 
бити прекида у важењу лиценци између два узастопна периода.

3. На страни 3 техничке спецификације допуњује се тачка 8. Рок и начин плаћања тако да сада гласи: “Плаћање добара 
која су предмет ове јавне набавке вршиће се сукцесивно, односно у две једнаке транше, и то по испоруци лиценци за техничку 
подршку за сваки од периода од по 12 (словима: дванаест) месеци тачније до 31.8.2023. и до 31.8.2024”.

4. На страни 1 техничке спецификације додатно се појашњава и допуњује тачка 1 Опис предмета јавне набавке тако да се 
након тачке 7. “Обука нових администратор информационог система додаје следеће: “Понуђач је у обавези да на основу 
дефинисаног списка лиценци, конектора и техничке платформе за Сервис бус, изврсити упграде на нове верзије система, пружи 
све услуге корективног и превентивног одржавања који прате ту услугу и испоручи све недостајуће лиценце, како би се 
систем/платформу подигао на нову верзију. Понуђач је у обавези да омогући да све апликације, повезане на ЕСБ платформу, 
несметано раде и после надоградње система као и да омогући несметан континуиран рад читавог система. Понуђач није у 
обавези понуди услуге произвођача понуђеног решења.

5. Наручилац додатно скреће пажњу да се на страни 3 техничке спецификације налази опис и спецификација Орацле 
Сервис бус лиценци за које је потребно урадити упграде.

6. У документу “Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима мења се тачка 3.1. 
Образовне и стручне квалификације, Начин доказивања и испуњености критеријума, као и Квалификације пружаоца 
услуга/Извођача тако што се брише:

“• Понуђач који је произвођач сервиса доставља изјаву – потврду дату под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу да је произвођач софтверског решења,

• Понуђач који није произвођач предметног сервиса доставља потврду произвођача или овлашћеног представника 
произвођача Орацле-а, као и одговарајући документ којим се доказује статус овлашћеног представника произвођача (уговор, 
потврда и слично). Напомена: Потврда мора да буде насловљена на наручиоца, да гласи на понуђача и да се односи на 
предметну јавну набавку.” и “Право учешћа има понуђач који је произвођач и/или овлашћен од произвођача или овлашћеног 
представника произвођача Орацле за нуђење и подуговарање консултантских сервиса у домену имплементације и одржавања 
Сервис бус платформе коришћењем Орацле технологија.”

Одговорност је наручиоца да обезбеди усклађеност са другим важећим прописима.


