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             Београд, новембар 2019. године 



На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 15/14 

и 68/15), наручилац врши измену Конкурсне документације број: 3313-6/16 од 15. новембра 

2019. године, како следи: 

 

1) У делу 6 конкурсне документације, Обрасци и изјаве, под тачком 6.2) Образац 

понуде са спецификацијом и структуром понуђене цене, мења се Табела 3 у тачки 3) 

Понуђена цена, тако да сада гласи: 

 

„3) Понуђена цена: 

 

Табела 3 – структура понуђене цене 

Р.б

р 
Опис - захтев 

Месечна 

цена  

без ПДВ-а 

Месечна цена 

са ПДВ-ом 

Укупна цена 

без ПДВ-а за 

годину дана 

Укупна цена 

са ПДВ-ом за 

годину дана 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Услуге одржавања постојећег 

продукционог сториџ система: 

EMC VNX 5200 

    

 

 
Упутство за попуњавање Табеле 3 – структура понуђене цене: 

- у колону број 3 уписати јединичну цену без ПДВ-а; 

- у колону број 4 уписати јединичну цену са ПДВ-ом  
- у колону број 5 уписати укупну цену без ПДВ-а; 

- у колону број 6 уписати укупну цену са ПДВ-ом“ 

 

2) У делу 7 конкурсне документације, Модел уговора, мења се члан 2, тако да сад гласи: 

„Предмет уговора 

Члан 2. 
 Предмет овог уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са пружањем  

услуга одржавања EMS storage система за складиштење података у склопу новог BPI 

пројекта, у свему према понуди Добављача и техничкој спецификацији Наручиоца, које  

чине саставни део овог уговора.  

 

Услуга одржавања подразумева следеће: 

- Обезбеђивање произвођачких сервиса у периоду трајања одржавања 

- Подршка на локацији Наручиоца у случају квара 

- Удаљену подршка и подршку на локацији Наручиоца. 

- Обезбеђивање резервног дела.  

- Замена неисправних делова“. 

 

3) У делу 7 конкурсне документације, Модел уговора, мења се члан 6, тако да сад гласи: 

 

„Начин, рок и место пружања услуга 

Члан 6. 



 

 Добављач се обавезује да пружи услуге годишњег одржавања EMS storage система 

за складиштење података у склопу новог BPI пројекта према свему како је наведено у 

техничкој спецификацији која је саставни део овог уговора, за време важења уговора. 

 Добављач сачињава месечни извештај о пруженим услугама за претходни месец који  

мора бити потписан и оверен од стране овлашћеног лица добављача. Извештај потписује и  

представник Наручиоца чиме се потврђује да су предметне услуге пружене.  

 Рок извршења уговорених услуга је годину дана од закључења уговора“. 

 

4) Наручилац ће извршити измену текста конкурсне документације у делу 6 и 7 и тако 

измењен и пречишћен текст објавити на својој интернет страни, као и на Порталу 

јавних набавки у делу измене и допуне конкурсне документације.  

  

5) У свему осталом, конкурсна документација остаје непромењена. 

 

6) Ове измене и допуне чине саставни део конкурсне документације.  

 

 
објавити: 

- на Порталу јавних набавки 

- на интернет страници наручиоца 

 

 
Комисија за јавну набавку 

 

 

 

 


