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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези са припремом 

понуде у поступку јавне набавке: Набавка услуге успостављања система за складиштење података 
РФЗО (dartawarehouse), бизнис интелигенције (business intelligence) и напредних аналитичких алата 
(data analytics), редни број набавке 404-1-208/20-49 

 
 

Дана 26.11.2020. године, заинтересовано лице обратило се за појашњењем у поступку јавне 
набавке: Набавка услуге успостављања система за складиштење података РФЗО (dartawarehouse), 
бизнис интелигенције (business intelligence) и напредних аналитичких алата (data analytics), редни број 
набавке: 404-1-208/20-49, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12, 14/15, 68/15).  
   

Питањe: 
 „У конкурсној документацији на страни 20, Пословни капацитет, захтевано је следеће: Понуђач 
мора имати највиши ниво статуса код произвођача - званичан статус Платинум партнера компаније 
ORACLE. 
 Како је у међувремену дошло до промене у политици пословања компаније Oracle, и пошто је 
уведена нова класификација партнера, у прилогу достављамо документ са овереним преводом који 
потврђује да је Oracle у складу са својом политиком пословања увео нову статусну класификацију за 
своје партнере.   
 Досадашњи Oracle партнерски статуси више не постоје, између осталог и највиши званични 
Платимум статус. Уведена је нова класификација за партнере у смислу да се сви партнери налазе у 
Oracle партнерској мрежи тзв. Oracle Partner Network, »OPN program«.  

 
 Молимо да потврдите да ће те прихватити званичну потврду представништва произвођача у 
којој се наводи да смо (»Partner«) члан Oracle Partnerske Mreže (Oracle Partner Network, »OPN 
program«), а који мења докумет захтеван у Конкурсној документацији.“ 

 
 Одговор: 
 Наручилац прихвата потврду представништва произвођача у којој ће бити наведено да је 
понуђач члан Oracle Partnerske Mreže (Oracle Partner Network, »OPN program«).  
 
 Сходно наведеном врши се измена конкурсне документације: 

-  на страни 20/39КД, тачка 1.2 – додатни услови, 2) пословни капацитет, мења се тачка 1  и 
сада гласи: Понуђач мора имати потврду представништва произвођача Oracle којом се 
доказује да је понуђач (»Partner«) члан Oracle Partnerske Mreže (Oracle Partner Network, 
»OPN program«). 

- на страни 22/39КД, докази додатних услова, 2.6. пословни капацитет, мења се тачка 1 и сада 
гласи: Потврда представништва произвођача Oracle којом се доказује да је понуђач 
(»Partner«) члан Oracle Partnerske Mreže (Oracle Partner Network, »OPN program«). 

  
 Наручилац ће у складу са наведеним изменама објавити пречишћен текст Конкурсне 
документације.      
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