Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
08 Број: 404-02-209/3-2/2019
Датум: 4. јун 2019. године
Кнеза Милоша 20
Београд

На основу члана 54. став 12. и члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку чији је
предмет набавка добара - Израда, имплементација и одржавање информационог
система регистра за јединствену евиденцију корисника јавних средстава са пратећом
рачунарском опремом и лиценцама (Регистар запослених), ЈН 6/2019, врши измену
Конкурсне документације.
У делу Општи подаци о јавној набавци, на страни 3. Конкурсне
документације, назив тачке 1, мења се и гласи „Предмет јавне набавке:“
У оквиру поглавља I Техничке карактеристике јавне набавке, на страни 5.
и 6. Конкурсне документације, део 2.1. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ, мења се на следећи
начин:
- назив тачке 3. мења се и гласи „Софтвер и софтверске лиценце и то:“.
- после подтаче 6) додаје се подтачка 7) Софтвер (имплементирано решење
по фазама).
У оквиру поглавља II Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке
из чл. 76. Закона и упутство како се доказује испуњенист тих услова, на страни 17.
Конкурсне документације, тачка 1. Услов да понуђач располаже финансијским
капацитетом, мења се у делу Напомена, тако да иста гласи:
„Напомена:
У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно
испуњавају задати услов о финансијском капацитету, а уколико понуђач наступа са
подизвођачem, дужан је да сам испуни задати услов о финансијском капацитету.“
На страни 26. и 28. Конкурсне документације део Упутство понуђачима
како да сачине понуду за јавну набавку добара - израда, имплементација и одржавање
информационог система регистра за јединствену евиденцију корисника јавних
средстава са пратећом рачунарском опремом и лиценцама, мења се на следећи начин:
- у тачки 8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И
ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ, подтачка
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања, табела се мења у делу редних
бројева од 5. до 10. тако да иста гласи:“
Ред.
број
1.

Опис
Испорука хардвера

100% по испоруци

Ред.
број
1.
2.

Опис
Испорука хардвера
Услуге хостинга хардвера

100% по испоруци

3.
4.

За испоруку лиценци
За услугу одржавања лиценци

100% по испоруци
У до 6 једнаких квартланих рата од
којих прва доспева најраније од којих
прва доспева најраније 30.09.2019, а
последња најкасније 21.12.2020.

5.

За фазу ”Припрема пројекта”;

6.

За фазу ”Припрема пакета 1/2/3”

7.

За фазу ”Анализа захтева пакета 1/2/3”

8.

За фазу ”Реализација пакета 1/2/3”

9.

За фазу ”Припрема продуктивног рада пакет
1/2/3”

Најмање 10% од укупне вредности
софтвера и услуга имплементације

10.

За фазу ”Продуктивни рад и подршка пакет
1/2/3”;

Најмање 10% од укупне вредности
софтвера и услуга имплементације

У до 6 једнаких кварталних рата, од
којих
прва
доспева
најраније
30.09.2019, а последња најкасније
21.12.2020.

Највише 10% од укупне вредности
софтвера и услуга имплементације
Највише 10% од укупне вредности
софтвера и услуга имплементације
Највише 30% од укупне вредности
софтвера и услуга имплементације
Највише 30% од укупне вредности
софтвера и услуга имплементације

- у тачки 10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА,
ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА,
брише се последњи пасус, који гласи: „Саставни део Конкурсне документације је
Образац изјаве о достављању средства финансијског обезбеђења (Образац број 5) Изјава којом се понуђачи обавезују да ће, у случају доделе уговора, доставити средства
финансијског обезбеђења предвиђено у Конкурсној документацији.
По извршењу уговорних обавеза Понуђача, средство финансијског обезбеђења за добро
извршење посла ће бити враћено, на захтев Понуђача.“
- на страни 54, 55, 57. и 58. Конкурсне документације обрасца 12 Образац
структуре цене са упутством како да се попуни јавна набавка услуга бр. ЈН 6/2019 Израда, имплементација и одржавање информационог система регистра за јединствену
евиденцију корисника јавних средстава са пратећом рачунарском опремом и лиценцама
(Регистар запослених), мења се на следећи начин:
- део II ХОСТИНГ ХАРДВЕРСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, мења се у погледу
количине, тако да гласи: „
Р.
Бр

Опис

1.

2.

1
2

Хостинг хардверске
инфраструктуре
Хостинг хардверске
инфраструктуре

Количина
3.
18 месеци
18 месеци

Јединична
цена
без ПДВ-а

Укупно
(3х4)
без ПДВ-а

4.

5.

3
4
5
6

Хостинг хардверске
инфраструктуре
Хостинг хардверске
инфраструктуре
Хостинг хардверске
инфраструктуре
Хостинг хардверске
инфраструктуре

18 месеци
18 месеци
18 месеци
18 месеци

Хостинг хардверске инфраструктуре - УКУПНО:
II – Хостинг хардверске инфраструктуре - без ПДВ-а
II - Хостинг хардверске инфраструктуре - са ПДВ-ом
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
1. у колону 4 уписати колико износи јединична цена услуге хостинга за 1 месец без
ПДВ-а;
2. у колону 5 уписати укупну цену хостинга за 18 месеци без ПДВ-а - помножити
вредности из колона 3 и 4.
3. у делу ''Хостинг хардверске инфраструктуре – УКУПНО'' уписати збир свих ставки
из колоне под редним бр. 5
4. у делу ''II – Хостинг хардверске инфраструктуре - без ПДВ-а'' уписати укупан
износ хостинга хардверске инфраструктуре без ПДВ-а;
5. у делу '' II – Хостинг хардверске инфраструктуре - са ПДВ-ом'' уписати укупан
износ хостинга хардверске инфраструктуре са ПДВ-ом.“

Р.
Бр
1.
1
2
3
4
5
6
7

Опис
2.
Лиценца за администрирање
система и/или развоја апликација
Лиценца за рад корисника на
трансакционом систему регистра
Лиценца за аналитичку обраду
података
Лиценца за интеграцију са
екстерним системима
Лиценца базе података
Додатне лиценце потребне за рад
информационог система *)
Софтвер (имплементирано
решење)

Произвођач, назив
лиценце и метрика
3.

Количин
а

- део III СОФТВЕРСКЕ ЛИЦЕНЦЕ, мења се, тако да гласи:“
III СОФТВЕР И СОФТВЕРСКЕ ЛИЦЕНЦЕ
Јединична
цена
без ПДВ-а

Укупно
(4х5)
без ПДВ-а

4.

5.

6.

5
400
50
20
1
1
/

1

Софтвер и софтверске лиценце - УКУПНО:

*) Уз понуду приложити детаљну спецификацију додатних лиценци, са описом
функционалности и правила лиценцирања, уколико су такве лиценце потребне за рад
информционог система.
III – Софтвер и софтверске лиценце - без ПДВ-а
III – Софтвер и софтверске лиценце - са ПДВ-ом
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
1. у колону 3 уписати назив произвођача, лиценце и метрику(није потребно
попуњавати за ставку под бројем 7.);
2. у колону 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а;
3. у колону 6 уписати укупну цену без ПДВ-а - помножити вредности из колона 4 и
5.
4. у делу ''Софтвер и софтверске лиценце – УКУПНО'' уписати збир свих ставки из
колоне под редним бр. 6
5. у делу ''III – Софтвер и софтверске лиценце - без ПДВ-а'' уписати укупан износ
софтверских лиценци без ПДВ-а;
6. у делу '' III – Софтвер и софтверске лиценце - са ПДВ-ом'' уписати укупан износ
софтверских лиценци са ПДВ-ом;“

Р.
Б
р
1.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3

Количина

- део V УСЛУГЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ, мења се тако што се у табели
брише колона 3. Произвођач и модел, и гласи:“
V УСЛУГЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ
Јединична
цена
без ПДВ-а

2.
Фаза ”Припрема пројекта”

3.

4.

Фаза ”Припрема пакета 1”
Фаза ”Анализа захтева пакета 1”
Фаза ”Реализација пакета 1”
Фаза ”Припрема продуктивног рада пакет 1”
Фаза ”Продуктивни рад и подршка пакет 1”
Фаза ”Припрема пакета 2”
Фаза ”Анализа захтева пакета 2”
Фаза ”Реализација пакета 2”

1
1
1
1
1
1
1
1

Фаза ”Припрема продуктивног рада пакет 2”

1

Фаза ”Продуктивни рад и подршка пакет 2”

1

Фаза ”Припрема пакета 3”

1

Фаза ”Анализа захтева пакета 3”

1

Опис

1

Укупно
(4х5)
без ПДВ-а
5.

1
4
1
5
1
6

Фаза ”Реализација пакета 3”

1

Фаза ”Припрема продуктивног рада пакет 3”

1

Фаза ”Продуктивни рад и подршка пакет 3”

1

Услуге имплементације - УКУПНО:
V – Услуге имплементације - без ПДВ-а
V - Услуге имплементације - са ПДВ-ом
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
1. у колону 4 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а;
2. у колону 5 уписати укупну цену без ПДВ-а - помножити вредности из колона 3 и
4.
3. у делу ''Услуге имплементације – УКУПНО'' уписати збир свих ставки из колоне
под редним бр. 5
4. у делу ''V – Услуге имплементације - без ПДВ-а'' уписати укупан износ услуга
имплементације без ПДВ-а;
5. у делу ''V – Услуге имплементације - са ПДВ-ом'' уписати укупан износ услуга
имплементације са ПДВ-ом.“
- део РЕКАПИТУЛАЦИЈА мења се у табели тако што се мења опис под
редним бројем III, и у напомени у погледу процената, тако да гласи: „
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Р.Бр.
I
II
III
IV
V

-

-

Опис
Хардверска инфраструктура
Хостинг хардверске инфраструктуре
Софтвер и софтверске лиценце
Одржавање софтверских лиценци
Услуге имплементације
УКУПНО

Цена без ПДВ-а

Цена са ПДВ-ом

НАПОМЕНА:
Цена хардверске инфраструктуре не може бити већа од 7,70% од укупне понуђене
цене,
Цена хостинга хардверске инфраструктуре не може бити већа од 0,6% од укупне
понуђене цене,
Цена софтвера и софтверских лиценци не може бити већа од 70,59% од укупне
понуђене цене, од чега вредност софтвера не може бити већа од 34,79%, а вредност
софтверских лиценци од 35,8% од укупне понуђене цене
Цена одржавања софтверски лиценци не може бити већа од 13,02% од укупне
понуђене цене,
Цена услуге инплементације не може бити већа од 8,09% од укупне понуђене цене.“

- На странама 60. и 61. Конкурсне документације, Модел уговора мења
се на следећи начин:
- у члану 3. алинеја 3. мења се тако да гласи: „за софтвер и софтверске
лиценце - износ од _____ динара вез ПДВ-а, односно ______ динара са ПДВ-ом;“
- у члану 9. став 5. мења се тако да гласи:
„Рок за пријем софтвера и услуга имплементације врши се по фазама.
Рокови реализације по фазама не могу бити дужи од доле наведених рокова:
Ред
ни

Опис

број

Крајњи рок за извршење услуга
предвиђених у фази

1.

За услуге у оквиру Пакета 1

31.12.2019. године

2.

За услуге у оквиру Пакета 2

21.12.2020. године

3.

За услуге у оквиру Пакета 3

21.12.2020. године

.“
Напомена:
Остали делови конкурсне документације остају непромењени.
Горе наведена измена се сматра саставним делом конкурсне документације
за јавну набавку у отвореном поступку добара – Израда, имплементација и одржавање
информационог система регистра за јединствену евиденцију корисника јавних
средстава са пратећом рачунарском опремом и лиценцама (Регистар запослених), ЈН
6/2019.
Измењена конкурсае документација, објављена је на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца дана 4. јуна 2019. године.
Комисија за јавну набавку ЈН 6/2019

