
 
 
 
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

Комисија јавну набавку мале вредности 

Број ЈНMВ:  IV 04-404-1/15-2014 

Датум:   29.12.2014. год. 

Н О В И  Б Е Ч Е Ј 

Жарка Зрењанина бр. 8. 

 
 

 

ПРЕДМЕТ:  Измене и допуне Конкурсне документације за припремање понуда за јавну набавку 

                     хардвера, комплетног софтвера за вођење седница Скупштине, и скупштинских послова  

                     општине Нови Бечеј и опреме и софтвера за решавање комуналних проблема у општини 

                     Нови Бечеј, на основу Закона о јавним набавкама, ЈНМВ број IV 04-404-1/15-2014 

 

I 

Увидом у Конкурсну документацију за предметну набавку, Комисија Наручиоца је констатовала да  

додатни услови за учешће у предметном поступку, дефинисани на страни 11/37 Конкурсне 

документације, нису утврђени у складу са предметом набавке, тј. да се исти морају изменити на следећи 

начин: 

 

Конкурсном документацијом су утврђени следећи додатни услови за учешће у предметном 

поступку јавне набавке: 
         

     „Финансијски капацитет 

 

1. Пословни приход од минимум 30.000.000,00 динара у претходне три обрачунске године, за сваку годину 

појединачно 

ДОКАЗИ: Извештај о бонитету за јавне набавке или биланси стања и успеха 

     

      Пословни капацитет 

1. Да је понуђач пет (5) година пре објављивања јавног позива извршио испоруку софтверских решења за 

систем 48 у најмање 5 локалних самоуправа у Републици Србији 

2. Понуђач мора да има имплементиран систем управљања квалитетом – стандард ISO/IEC 9001:2008 

3. Понуђач мора да има импементиран систем управљања безбедношћу информација – стандард ISO/IEC 

27001: 2005 

4. Понуђач мора да има имплементиран систем менаџмента сервисима - ISO/IEC – 20000-1: 2011 

ДОКАЗИ: Референтна листа и копије Уговора, копије ИСО сертификата 

 

             Технички капацитет 
1. Да понуђач поседује пословни простор који је опремљен софистицираном рачунарско комуникационом 

инфраструктуром, коју чине рачунари, локална рачунарска мрежа и интернет 

2. Да понуђач поседује напредни серверски систем са умреженим рачунарима 

3. Да понуђач поседује службена возила за потребе превоза запослених радника за потребе извршења услуга 

које су предмет јавне набавке 

ДОКАЗИ: Изјава понуђача дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 



 

 

             Кадровски капацитет 

 

1. Минимум 5 стално запослених са ВСС информатичког или електротехничког усмерења (VII степен 

стручне спреме) 

ДОКАЗИ: Копије М образаца и радних књижица (или диплома о стеченом високом образовању, уколико у 

радним књижицама није унесен податак о високом образовању).“ 

 

Напред наведени  додатни услови за учешће у предметном поступку јавне набавке се мењају на 

следећи начин:  

 
„       Финансијски капацитет 

 
2. Пословни приход од минимум 10.000.000,00 динара у претходне три обрачунске године, за сваку годину 

појединачно 

ДОКАЗИ: Извештај о бонитету за јавне набавке или биланси стања и успеха 

     

      Пословни капацитет 
5. Да је понуђач пет (5) година пре објављивања јавног позива извршио испоруку софтверских решења за 

систем 48 у најмање 2 локалне самоуправе у Републици Србији 

6. Понуђач мора да има имплементиран систем управљања квалитетом – стандард ISO/IEC 9001:2008 или 

одговарајуће 

7. Понуђач мора да има импементиран систем управљања безбедношћу информација – стандард ISO/IEC 

27001: 2005 или одговарајуће 

8. Понуђач мора да има имплементиран систем менаџмента сервисима - ISO/IEC – 20000-1: 2011 или 

одговарајуће 

ДОКАЗИ: Референтна листа и копије Уговора, копије ИСО сертификата 

 

             Технички капацитет 
4. Да понуђач поседује пословни простор који је опремљен софистицираном рачунарско комуникационом 

инфраструктуром, коју чине рачунари, локална рачунарска мрежа и интернет 

5. Да понуђач поседује напредни серверски систем са умреженим рачунарима 

6. Да понуђач поседује службена возила за потребе превоза запослених радника за потребе извршења услуга 

које су предмет јавне набавке 

ДОКАЗИ: Изјава понуђача дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

 

 

             Кадровски капацитет 

 

2. Минимум 3 запослена са ВСС информатичког или електротехничког усмерења (VII степен стручне 

спреме) 

ДОКАЗИ: Копије М образаца и радних књижица (или диплома о стеченом високом образовању, уколико у 

радним књижицама није унесен податак о високом образовању) “ 

 

 

 

 

 



II 

С обзиром на чињеницу да је Комисија наручиоца извршила измену Конкурсне документације за јавну 

набавку хардвера, комплетног софтвера за вођење седница Скупштине, и скупштинских послова 

општине Нови Бечеј и опреме и софтвера за решавање комуналних проблема у општини Нови Бечеј НА 

САМ ДАН ОТВАРАЊА ПОНУДА за предметну јавну набавку, наручилац сходно одредбама чл. 63. 

став 5. Закона о  јавним набавкама, ПРОДУЖУЈЕ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА на: 

 

- рок за подношење понуда се МЕЊА  са 29.12.2014.  НА  06.01.2015. године до  

  11,00 часова и 

- рок за отварање понуда се МЕЊА  са 29.12.2014.  НА  06.01.2015. године у 12,00  

  часова; 

 

Позив и Конкурсна документација за предметну набавку у осталом делу остају непромењени.  
 

 

Након ове измене и допуне Конкурсне документације, Комисија Наручиоца ће извршити измене и допуне  

Конкурсне документације поставити на Портал ЈН и интернет страници Наручиоца, заједно са 

Обавештењем о продужењу рока за подношење понуда.              

 

 С поштовањем,                                  

 

                                       Председник Комисије: 

                                                                                            _______________________ 
                             Марина Сабо 

 

 

 


