СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
Немањина 6, 11000 Београд
Број: 22/2018 - 397
Датум: 12.02.2018. године
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012 и
68/15), Комисија за спровођење поступка јавне набавке -Услуге екстерног пописа
залиха“Србија Карго“а.д.- ЈНОП/38, доставља заинтересованим понуђачима следеће:
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР. 1 , ЗА ЈНОП/38
-Услуге екстерног пописа залиха “Србија Карго“а.д.
1. – У Одељку VI УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ , тачка 13.
ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

који гласи:
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су
посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у
понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у
документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже
ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је
достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред
њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис
овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису
означени на поменути начин.
Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости
података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека
рока предвиђеног за отварање понуда.
Мења се и гласи:
Понуђачи су, укључујући и њихове подизвођаче, дужни да чувају као поверљиве све
податке које им наручилац ставља на располагање.
Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању поверљивих података.
Потписана и оверена Изјава о чувању поверљивих података саставни је део
конкурсне документације и биће саставни део уговора.
Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити
без обзира на степен поверљивости.
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су
посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у
понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у
документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже
ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је
достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред
њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис

овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису
означени на поменути начин.
Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости
података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека
рока предвиђеног за отварање понуда.
2. - На страни бр. 58. конкурсне документације додаје се образац XXI. ИЗЈАВА О
ПОВЕРЉИВОСТИ
XXI. ИЗЈАВА О ПОВЕРЉИВОСТИ
ИЗЈАВА
чувању поверљивих података
_____________________________________________________________________________
_
(пословно име понуђача или скраћени назив)
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, укључујући
и подизвођаче, да ћу све податке који су нам стављени на располагање у поступку
предметне јавне набавке и приликом реализације Уговора, чувати и штитити као
поверљиве и да ћу све информације чувати од неовлашћеног коришћења и откривања као
пословну тајну, које могу бити злоупотребљене у безбедносно – пословном смислу.
Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да из чува и штити
без обзира на
степен те поверљивости.
Датум: ____________________

Потпис
овлашћеног лица
________________________

МП

3. У моделу Уговора члан 6. Уговора који гласи:
Члан 6.
Обавезе Пружаоца услуге
Пружалац услуге се обавезује:
-Да на основу захтева и услова из техничке спецификације предложи број својих
представника који ће учествовати у процесу пописивања.
-Да у складу са техничком спецификацијом Наручиоца, Законом о рачуноводству
и Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем изврши следеће послове:
- Сачини План рада пописа : Класе 1 : Залихе,
- Изврши услугу екстерног пописа залиха, заједно са представницима Наручиоца
- Сачини анализу и извештај о резултатима пописа, заједно са представницима Наручиоца
- Сачини Елаборат о имплементацији бар код технологије

Мења се и гласи:
Члан 6.
Обавезе Пружаоца услуге
Пружалац услуге се обавезује:
-Да на основу захтева и услова из техничке спецификације предложи број својих
представника који ће учествовати у процесу пописивања.
-Да у складу са техничком спецификацијом Наручиоца, Законом о рачуноводству и
Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог
стања са стварним стањем изврши следеће послове:
- Сачини План рада пописа : Класе 1 : Залихе,
- Изврши услугу екстерног пописа залиха, заједно са представницима Наручиоца
- Сачини анализу и извештај о резултатима пописа, заједно са представницима Наручиоца
- Сачини Елаборат о имплементацији бар код технологије
Пружалац услуге је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве
све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, који
могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу.
Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца је саставни део Уговора.

Остали услови и делови конкурсне документације остају непромењени.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ
НАБАВКУ ЈНОП/38

