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ПРЕДМЕТ: Обавештење Комисије о Измени бр. 1 Конкурсне документације у поступку јавне 

набавке мале вредности добара – набавка рачунарске и мрежне опреме за потребе унапређења 

информационог система, број јавне набавке 1.1.2/2019 

 

 

Комисија у предметном поступку јавне набавке обавештава сва заинтересована лица да 

је приликом сачињавања Конкурсне документације дошло до техничке грешке при уносу 

података о количинама за Партију бр. 3, позиције 5 и 6 у Техничкој спецификацији (поглавље 

IV  Конкурсне документације).  

Даље, техничка грешка постоји и код Додатних услова за партију 2, тачка 2, уместо: 

"- да је понуђач  ауторизован партнер произвођача понуђене серверске опреме и да поседује 

ауторизацију за продају понуђене опреме тог произвођача на територији РС ( за ставке 1. и 2. 

Техничке спецификације, Поглавље IV Конкурсне документације)." 

треба да стоји 

"- да је понуђач  ауторизован партнер произвођача понуђене серверске опреме и да поседује 

ауторизацију за продају понуђене опреме тог произвођача на територији РС ( за ставке 1. и 3. 

Техничке спецификације, Поглавље IV Конкурсне документације)." 

Даље, техничка грешка постоји  и у техничкој спецификацији, Партија 2, редни број 1-

Сервер, уместо "Минимално 1 (један) CPU Xeon Silver 4114 са 8 језгара," треба да стоји " Минимално 

1 (један) CPU Xeon Silver 4110 са 8 језгара". 

 

С тим у вези, дана 22.11.2019. извршена је Измена бр. 1 Конкурсне документације  у 

Техничкој спецификацији  (страна 11/60)  и Обрасцу структура понуђене цене  (страна 41/60 

и 42/60) за Партију бр. 3 - Опрема и софтвер за унапређење бежичне интерне мреже.  

Извршена је измена која се односи и на додатне услове за Партију 2 (страна 13/60 и 

16/60).  

Извршена је измена која се односи на Партију 2, редни број 1 - Сервер (страна 8/60). 

Понуђачи подносе понуде у складу са извршеним изменама. 

 

Имајући у виду да је дана 22.11.2019. године измењена конкурсна документација, а како 

је чланом 63. став 5. Закона прописано да, ако наручилац измени конкурсну документацију 

осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за 

подношење понуда, нови рок за подношење понуда је 02.12.2019. године до 10.00 часова.  

Отварање понуда ће се одржати одмах након истека рока за подношење понуда 

дана 02.12.2019. године у 10.30 часова. 

У прилогу достављамо Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда и Измену 

бр. 1 Конкурсне документације-пречишћен текст. 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 у предметном поступку јавне набавке 

образована Решењем бр. 1/49 од 19.11.2019. године 


