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ПРЕДМЕТ: Измена Конкурсне документације за јавну набавку сервера и сториџа за ЕТПМ базу као 

и нужно везаних пратећих услуга оптимизације информационог система Централног регистра 

обавезног социјалног осигурања(отворен поступак), ЈН 02/2016: 

 

 

 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама, вршимо измену конкурсне документације за 

јавну набавку ЈН 02/2016, јавну набавку сервера и сториџа за ЕТПМ базу као и нужно везаних 

пратећих услуга оптимизације информационог система Централног регистра обавезног социјалног 

осигурања(отворен поступак), ЈН 02/2016 и то на следећи начин: 

 

- на страни 5/32, мења се:  

„Подразумевани гарантни рок за добра је минимум 36 месеци од дана потписивања отпремнице за 

испоручена добра.“  и гласи: „Подразумевани гарантни рок за добра је минимум 18 месеци од 

дана потписивања отпремнице за испоручена добра.“ 

„Услугу оптимизације информационог система Централног регистра обавезног социјалног 

осигурања, потребно је извршити у року до 45 дана од дана испоруке добара, најдуже  у року од 90 

дана од дана закључења уговора.“ и гласи: „Услугу оптимизације информационог система 

Централног регистра обавезног социјалног осигурања, потребно је извршити у року до 75 дана 

од дана испоруке добара, најдуже  у року од 120 дана од дана закључења уговора.“ 

 

- на страни 14/32, мења се:  

„Гаранција  за добра мрежну и серверску опрему не може бити краћа од 36 месеци од дана испоруке 

добара, инсталације и подешавања.“ и гласи:“ Гаранција  за добра мрежну и серверску опрему не 

може бити краћа од 18 месеци од дана испоруке добара, дана потписивања отпремнице за 

испоручена добра.“ 

„Рок испоруке добара, и извршења нужно везаних пратећих услуга оптимизације информационог 

система Централног регистра обавезног социјалног осигурања не може бити дужи од 90 

(деведесетдана) дана од дана закључења уговора“  и гласи: „Рок испоруке добара, и извршења 

нужно везаних пратећих услуга оптимизације информационог система Централног регистра 

обавезног социјалног осигурања не може бити дужи од 120 дана од дана закључења уговора.“ 
 

- на страни 26/32, мења се:  

„Добављач је дужан да услугу оптимизације информационог система Централног регистра обавезног 

социјалног осигурања, изврши у року до 45 дана од дана испоруке добара, најдуже  у року 90 дана од 

дана закључења овог уговора“ и гласи: „Добављач је дужан да услугу оптимизације 

информационог система Централног регистра обавезног социјалног осигурања, изврши у року 

до 75 дана од дана испоруке добара, најдуже  у року 120 дана од дана закључења овог уговора.“ 

 

- на страни 27/32, мења се:  

„Добављач се обавезује да за добра из члана 2. овог Уговора, даје гаранцију у трајању од 36 месеци 

од потписивања отпремнице“ и гласи: „Добављач се обавезује да за добра из члана 2. овог 

Уговора, даје гаранцију у трајању од 18 месеци од потписивања отпремнице.“ 

„Добављач се обавезује да добра из члана 1. овог уговора испоручи, и нужно везанe пратећe услугe 

оптимизације информационог система Централног регистра изврши, у свему према уговореним 

условима и на уговорен начин у целости у року најдуже 90 дана од дана закључења овог уговора“ и 

гласи: „Добављач се обавезује да добра из члана 1. овог уговора испоручи, и нужно везанe  
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пратећe услугe оптимизације информационог система Централног регистра изврши, у свему 

према уговореним условима и на уговорен начин у целости у року најдуже 120 дана од дана 

закључења овог уговора.“ 

 

- на страни 29/32, додаје се:  

У обрасцу структуре цене са упутством како да се попуни (табела) код „нужно везане пратеће услуге“ 

у колони два – количина „1“. 

 

 

 

ПРИЛОГ:  Измењене стране број 5/32; 14/32; 26/32; 27/32 и 29/32 Конкурсне документације  

 Понуђачи су обавезни да у понуди доставе измењене образаце. У осталом делу конкурсна 

документација остаје непромењена.  

 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 
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Сториџ за ETPM базу података: All Flash storidž са минимум 17.6 TB корисног простора у RAID 6 

конфигурацији и редундантним контролерима. 

 

Сториџ Опис Количина 

Oracle All Flash 

FS1-2 Flash 

Storage System 

или слично 

 Oracle FS Pilot with 2 Oracle Server X5-2 

 2x Oracle FS1-2 Controller: performance 

configuration 

 6x Sun Storage Dual 16 Gb Fibre Channel 

PCIe Universal HBA, Qlogic 

 6x 2 Sun Storage 16 Gb FC short wave 

optics, Qlogic 

 Oracle Storage Drive Enclosure DE2-24P 

with thirteen (13) 1.6 TB SAS SSDs 

 2x Cable: 3 meters, mini SAS to mini SAS 

HD 

 6x Cable assembly: 3 meters, mini SAS HD 

to mini SAS HD 

 

1 

 

Свич за blade шасију 

Свич Опис Количина 

PY CB ETH 

Switch/BP 1GB 

36/12 или 

слично 

 4 x PY CB Eth Switch/IBP 1Gb 36/12 

 2 x Fibre Channel Switch 8Gb 18/8 

(Brocade 5450) 

 2 additional free interconnect modules  

1 

 

Добра морају бити нова и неотпакована. Фабрички репарирана добра нису прихватљива за 

Наручиоца. 

 

Понуђену опрему потребно је испоручити на локацији Наручиоца, исту инсталирати у постојећи 

систем, и подесити у складу са постојећим системом. 

 

По испуњавању уговорних обавеза Наручилац ће након контроле потписати отпремницу за 

испоручена добра као и записник о инсталацији наведених добара и њиховом подешавању у складу 

са постојећим системом. 

 

Подразумевани гарантни рок за добра је минимум 18 месеци од дана потписивања отпремнице за 

испоручена добра.  

 

Захтевани услови у гарантном року су као на постојећем систему. 

 

Захтевани рок испоруке, инсталације и подешавања од момента потписивања Уговора је до 45 дана. 

 

Услугу оптимизације информационог система Централног регистра обавезног социјалног осигурања 

потребно је извршити у року од 75 дана од дана испоруке добара, најдуже у року од 120 дана од дана 

закључења уговора.
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Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. Закона и то 

податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 

у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 

испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања је до 30 дана, од дана пријема рачуна,  и документа који испоставља 

понуђач, а којим је потврђена испорука добара и извршења нужно везаних пратећих 

услуга оптимизације информационог система Централног регистра обавезног 

социјалног осигурања.  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гаранција  за добра мрежну и серверску опрему не може бити краћа од 18 месеци од 

дана испоруке добара, инсталације и подешавања. 

 

9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) 

Рок испоруке добара, и извршења нужно везаних пратећих услуга оптимизације 

информационог система Централног регистра обавезног социјалног осигурања не може 

бити дужи од 120 дана од дана закључења уговора. 

Место испоруке добара, и извршења нужно везаних пратећих услуга оптимизације 

информационог система Централног регистра обавезног социјалног осигурања  – на 

адресу наручиоца: 

Централни регистар обавезног социјалног осигурања, Омладинских бригада број 1, 

Нови Београд. 
 

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 

од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 

понуду.
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Члан 2. 
Добављач  се  обавезује  да  испоручи  Наручиоцу  добра  у  свему  према условима  

из  конкурсне документације. 

Врста, конфигурација, количина и техничке карактеристике садржани су у понуди 

Добављача бр._           од                 . године, која је саставни део овог Уговора. 

Добављач  гарантује  да  су  добра  која  се  испоручују  у  складу  сатехничким  

спецификацијама  и карактеристикама наведеним у понуди. 

У случају да је Добављач организован као група добављача, сви чланови исте 

одговарају Наручиоцу за извршење обавеза из овог Уговора неограничено солидарно. 

 

Члан 3. 

Цена добара, услуга оптимизације информационог система Централног регистра 

обавезног социјалног осигурања, која су  предмет овог  уговора, са  одржавањем у 

гарантном року, испоруком техничке документације, осигурањем и транспортом до 

локације Наручиоца, упакованим према комерцијалним нормама, оцарињеним и са 

плаћеним свим припадајућим трошковима износи: 
 

                                  динара нето 
 

што са урачунатим ПДВ-ом износи 
 

                                  динара бруто 
 
 

Члан 4. 
Уговорене цена из Члана 3. је фиксна и не може се мењати.  

 

Члан 5. 
Наручилац се обавезује да износ из члана 3. овог Уговора плати Добављачу у року до 

30 дана од дана извршења уговорне обавезе, сачињавања записника и пријема и овере 

рачуна код Наручиоца. 

 

Члан 6. 
Добављач је дужан да у оригиналној амбалажи Наручиоцу испоручи добра из 

Понуде која је саставни део  овог  уговора,  на  адресу  Наручиоца  у  року  до 45 

календарских  дана  од  дана  обостраног потписивања уговора. 

Добављач је дужан да услугу оптимизације информационог система Централног 

регистра обавезног социјалног осигурања, изврши у року до 75 дана од дана испоруке 

добара, најдуже  у року 120 дана од дана закључења овог уговора. 

 

Члан 7. 
Квантитативно-квалитативна примопредаја добара се врши након испоруке, услуга 

оптимизације информационог система Централног регистра обавезног социјалног 

осигурања, сачињавањем записника о извршењу уговорних обавеза Добављача, који
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потписују и оверавају овлашћено лице Добављача и овлашћени представник 

Наручиоца. 

Саставни део записника из става 1. чини отпремница коју потписује овлашћено лице 

Наручиоца речима и потписом "ПРИМА СЕ". 

Добављач је дужан да отклони све примедбе Наручиоца везане за техничку исправност 

добара у року од 1 дана констатовања истих у записнику из става 1. овог члана. 

Добављач  није  ослобођен  обавезе  отклањања  недостатака  који  нису  обухваћени  

примедбама  из претходног става, а који су настали као последица неквалитетних 

материјала и опреме или радова на инсталацији и пуштању добара у рад. 

 

Члан 8. 
У  случају да  се  записнички констатује да  су  утврђени недостаци у  квалитету 

добара и  очигледне производне грешке, а које Добављач није отклонио у року из 

члана 7. став 3, Добављач мора добра заменити најкасније у року од 5  дана од дана 

састављања записника о рекламацији новим, који има једнаке или боље 

карактеристике. 
 
У  случају замене добра за ново добро гарантни рок тече од дана сачињавања 

новог записника о извршењу уговорних обавеза Добављача. 
 

Члан 9. 
Добављач се обавезује да за добра из члана 2. овог Уговора, даје гаранцију у трајању 

од 18 месеци од потписивања отпремнице. Уколико се у току гарантног рока јави 

било какав квар, Добављач је дужан да исти отклони без наканде у року захтеваном 

конкурсном документацијом. 
 

Члан 10. 
Добављач је у обавези  дa у року од 7 дана од дана закључења уговора преда 

Наручиоцу, као средство финансијског обезбеђења оригинал банкарску гаранцију за 

извршење посла у предвиђеном временском року у висини од 10% од  укупно уговрене 

вредности без обрачунатог ПДВ-а која траје најмање 10 дана дуже од дана истека рока 

за коначно  извршење свих уговорених обавеза.  

 

Добављач је у обавези  да у року од 7 дана од дана закључења уговора преда 

Наручиоцу, као средство финансијског обезбеђења оригинал банкарску гаранцију за 

добро извршење посла у висини од 10% од  укупно уговрене вредности без 

обрачунатог ПДВ-а која траје најмање 60 дана дуже од дана истека рока за коначно  

извршење свих уговорених обавеза.  

 

Члан 11. 
Добављач се обавезује да добра из члана 1. овог уговора испоручи, и нужно везанe 

пратећe услугe оптимизације информационог система Централног регистра изврши, у 

свему према уговореним условима и на уговорен начин у целости у року најдуже 120 

дана од дана закључења овог уговора.  

Рок из става 1. овог члана може се продужити у следећим случајевима:  

- околности више силе, према важећим прописима,  

- наступањем околности које се у тренутку закључења уговора нису могле предвидети.  

У случају наступања околности из става 2. овог члана, уговорна страна која захтева 

измену уговора дужна је да докаже основаност тог захтева.
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VIII ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
Предмет ЈН Коли

чина 

Јединичн

а цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена  

без ПДВ-а  

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) 

Нaзив Кoл. Нaзив Кoл. Нaзив Кoл. 
Сервер за ETPM 

базу података 

2     

Сториџ за ETPM 

базу података 

1     

Свич за blade 

шасију 

1     

Нужно везане 

пратеће услуге 

1     

УКУПНО:   

 
 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет 

јавне набавке; 

 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет 

јавне набавке; 

 у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то 

тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим 

количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке 

без ПДВ-а. 

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне 

набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са 

траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену 

предмета набавке са ПДВ-ом. 

 

   

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

   

 

 


