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ЦЕНТАР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
Број:22/2019-785
Датум: 30.04.2019
Предмет : Измене Конкурсне документације број 1 за јавну набавку добара
ЈНОП/7 - Консултантске услуге подршке и одржавања SAP система и услуга обуке

сертификованог SAP администратора.
Један од потенцијалних понуђача затражио је да се образац број XIII Потврда
референце усклади са текстом у конкурсној документацији који дефинише пословни
капацитет на страни 11:
„Под неопходним пословним капацитетом Наручилац подразумева:

•

да понуђач има најмање три референце - уговорене и успешно реализоване
услуге имплементације или услуге подршке или услуге унапређења SAP ERP
система којe користе српску локализацију софтвера за период од претходних пет
(5) година до објављивања позива.

Наведене референце треба да укључују:
o

најмање једну референцу која укључује имплементацију и/или подршку
и/или унапређење SAP модула за финансијско рачуноводство (FI),
управљачко рачуноводство (CO), управљање материјалима (ММ),
дистрибуцију и продају (SD), управљање људским ресурсима (HR) и
обрачун зарада у предузећу чија је делатност железнички превоз робе, а
све референце треба да укључују имплементацију најмање SAP модула за
финансијско рачуноводство (FI), управљачко рачуноводство (CO),
управљање материјалима (ММ), дистрибуцију и продају (SD) и
управљање људским ресурсима.

У складу са текстом којим се дефинише пословни капацитет мења се образац
број XIII Потврда референце из објављене конкурсне документације у нови
образац број XIII- Изјавa о референтним набавкама

XIII - Изјавa о референтним набавкама
Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да као: понуђач који наступа
самостално / понуђач који наступа са подизвођачем / овлашћени члан групе понуђача
(заокружити)
______________________________________________________________ са седиштем
у ___________________________________________, код референтног наручиоца:
Назив референтног наручиоца:
Седиште:
Улица и број:
Телефон:
Матични број:
ПИБ:
сам уредно извршио - извршавам уговорене обавезе на пројекту-има набавке и/или
подршке и/или имплементације SAP ERP система:

Назив услуге из Предмета
уговора

Називи модула који су
предмет имплементације
и/или подршке и/или
унапређења за наведени
уговор

Датум

Период

Овлашћено лице понуђача:
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака у зависности од
броја референтних наручилаца.

