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Нови Сад  25.09.2019 год. 
 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015 у 

даљем тексту: Закон), Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање 
 

 
Објављује 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Предмет јавне набавке:  АКТИВНА КОМУНИКАЦИОНА ОПРЕМА обликовано по партијама ЈН бр. 69/2019. 

 
У Конкурсној документацији за јавну набавку добра:  АКТИВНА КОМУНИКАЦИОНА ОПРЕМА обликовано по 

партијама  на страни 13/42 Конкурсне документације у Поглављу III-1. мења се, и уместо: 
 

Партија 2 – Остала опрема 

 
7. да располаже довољним техничким капацитетом: 

 
А. да има уведен стандард ИСО 9001 (квалитет менаџмента) и ИСО 27001 (систем менаџмент) или одговарајуће 

стандарде 
Б. Понуђач је дужан да уз понуду достави потврду (важећи, потписан и оверен документ од стране овлашћеног 

лица Произвођача опреме насловљен на Наручиоца) која пружа доказ да Понуђач поседује највиши партнерски 

статус и да је овлашћени партнер Произвођача за продају и пружање техничке подршке понуђених добара на 
територији Републике Србије – ауторизација. 

Ц. Понуђач је дужан да уз понуду достави потврду (важећи, потписан и оверен документ од стране овлашћеног 
лица Произвођача опреме насловљен на Наручиоца)  која пружа доказ да је Понуђач овлашћен за продају 

понуђених добара на територији Републике Србије – ауторизација. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Доказ: 

А. Достављањем фотокопије важећег сертификата ИСО 9001:2008 и ИСО 27001 
или одговарајућих сертификата, издатих од домаћег или иностраног акредитованог 

сертификационог тела, који гласе на понуђача (или се односе и на понуђача, у 
случају да је понуђач зависно предузеће матичног предузећа на које сертификат 

гласи). 

Достављени сертификати морају да буду важећи у моменту отварања понуда. 
Уколико је сертификат у целости на страном језику, поред тога треба доставити и 

превод на српски језик, оверен од стране судског тумача. 
Б. доказује се уговором са произвођачем опреме, или потврдом коју издаје 

произвођач опреме из којих јасно произилази да је Понуђач овлашћени партнер 

продају и пружање техничке подршке понуђених добара на територији Републике 
Србије; 

Ц. Доказује се достављањем потврде произвођача опреме да је Понуђач овлашћен 
за продају понуђених добара на територији Републике Србије; 

 



гласи: 

Партија 2 – Остала опрема 

 

7. да располаже довољним техничким капацитетом: 
 

А. да има уведен стандард ИСО 9001 (квалитет менаџмента) и ИСО 27001 (систем менаџмент) или одговарајуће 

стандарде 

 

 

 

 

 

 

Измењено Поглавља – III-1 Додатни услови за учешће у поступку ЈН чл.76 и упутство како се 

доказује испуњеност тих услова, дато је у прилогу ове измене конкурсне документације. Понуђачи су 

обавезни да у понуди доставе измењене наведене обрасце. 

 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

  У Конкурсној документацији за јавну набавку добра: АКТИВНА КОМУНИКАЦИОНА ОПРЕМА обликовано 

по партијама ЈН бр. 69/2019, која је објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, дана 

18.09.2019 године, извршена је измена као у диспозитиву. 
Сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање-

Покрајински фонд за пензијско и инвалидско осигурање је као Наручилац , извршио  измену наведене конкурсне 

документације. 
 

Наведена измена конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на Порталу јавних набавки 

Управе за јавне набавке и интернет страни наручиоца www.pio.rs 
 

 
 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ    

 
 

Доказ: 

А. Достављањем фотокопије важећег сертификата ИСО 9001:2008 и ИСО 27001 
или одговарајућих сертификата, издатих од домаћег или иностраног акредитованог 

сертификационог тела, који гласе на понуђача (или се односе и на понуђача, у 
случају да је понуђач зависно предузеће матичног предузећа на које сертификат 

гласи). 

Достављени сертификати морају да буду важећи у моменту отварања понуда. 
Уколико је сертификат у целости на страном језику, поред тога треба доставити и 

превод на српски језик, оверен од стране судског тумача. 
 

http://www.pio.rs/


 

  

 

III/1 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈН ЧЛ. 76. И  

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

 
Партија 1 – Мрежна опрема 

 
5. да располаже довољним кадровским капацитетом:  

 

Да понуђач има радно ангажованог по било ком основу у складу са Законом: 
-  минимум 2 (два) инжењера са сертификатом Cisco Certified Internetwork Expert Routing & Swithing (CCIE) 

сертификатом; 
- минимум 2 (два) инжењера са сертификатом Cisco Certified Internetwork Expert Service Provider (CCIE) 

сертификатом 
 

6. да располаже довољним техничким капацитетом: 

 
 

 
 

 

 
 

 
А. да има уведен стандард ИСО 9001 (квалитет менаџмента) и ИСО 27001 (систем менаџмент) или одговарајуће 

стандарде 
Б. Понуђач је дужан да уз понуду достави потврду (важећи, потписан и оверен документ од стране овлашћеног 

лица Произвођача опреме насловљен на Наручиоца) која пружа доказ да Понуђач поседује највиши партнерски 
статус и да је овлашћени партнер Произвођача за продају и пружање техничке подршке понуђених добара на 

територији Републике Србије – ауторизација. 

Ц. Понуђач је дужан да уз понуду достави потврду (важећи, потписан и оверен документ од стране овлашћеног 
лица Произвођача опреме насловљен на Наручиоца) која пружа доказ да је Понуђач овлашћен за продају 

понуђених добара на територији Републике Србије – ауторизација. 
 

 

Доказ: 

- Фотокопија важећег сертификата издатог од стране произвођача опреме и копија 
одговарајућег М образаца и уговора о ангажовању. 

- Наручилац задржава право да накнадно захтева од понуђача доставу оригинала 
или оверене фотокопије сертификата на увид 

(Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и 

оверен од стране овлашћеног судског тумача.) 

Доказ: 

А. Достављањем фотокопије важећег сертификата ИСО 9001 и ИСО 27001 или 

одговарајућих сертификата, издатих од домаћег или иностраног акредитованог 

сертификационог тела, који гласе на понуђача (или се односе и на понуђача, у 
случају да је понуђач зависно предузеће матичног предузећа на које сертификат 

гласи). 
Достављени сертификати морају да буду важећи у моменту отварања понуда. 

Уколико је сертификат у целости на страном језику, поред тога треба доставити и 

превод на српски језик, оверен од стране судског тумача. 
Б. доказује се уговором са произвођачем опреме, или потврдом коју издаје 

произвођач опреме из којих јасно произилази да је Понуђач овлашћени партнер 
продају и пружање техничке подршке понуђених добара на територији Републике 

Србије; 
Ц. Доказује се достављањем потврде произвођача опреме да је Понуђач овлашћен 

за продају понуђених добара на територији Републике Србије; 

 



 
Партија 2 – Остала опрема 

 
7. да располаже довољним техничким капацитетом: 

 

А. да има уведен стандард ИСО 9001 (квалитет менаџмента) и ИСО 27001 (систем менаџмент) или одговарајуће 

стандарде 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Доказ: 

А. Достављањем фотокопије важећег сертификата ИСО 9001:2008 и ИСО 27001 
или одговарајућих сертификата, издатих од домаћег или иностраног акредитованог 

сертификационог тела, који гласе на понуђача (или се односе и на понуђача, у 
случају да је понуђач зависно предузеће матичног предузећа на које сертификат 

гласи). 

Достављени сертификати морају да буду важећи у моменту отварања понуда. 
Уколико је сертификат у целости на страном језику, поред тога треба доставити и 

превод на српски језик, оверен од стране судског тумача. 
 


