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ИЗМЕНА  И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију 

 

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

68/15), врши се измена конкурсне документације за јавну набавку добара - Унапређење 

инфраструктуре Дата центра, ОП број 13/2020. 

 

1. На страни 17 од 41 конкурсне документације у делу: 

"9.1 Процењена вредност јавне набавке 

Процењена вредност јавне набавке износи 329.999.000,00 динара, без ПДВ-а.  

Укупна цена опреме за унапређење инфраструктуре Дата центра (ставке: 1.1., 1.2. 

и 2.) не може прећи износ од 139.166.666, 00 динара, без ПДВ-а. 

Укупна цена лиценци за унапређење инфраструктуре Дата центра (ставке: 1.3. и 

3.1.) не може прећи износ од 79.230.000,00 динара, без ПДВ-а. 
Уколико су у понуди исказане цене које прелазе оквире наведених вредности, понуда 

ће се одбити као неприхватљива." 

 

Исправља се техничка грешка, тако да тачка 9.1 гласи:  

 

"9.1 Процењена вредност јавне набавке 

Процењена вредност јавне набавке износи 218.396.666,00 динара, без ПДВ-а.  

Укупна цена опреме за унапређење инфраструктуре Дата центра (ставке: 1.1., 1.2. 

и 2.) не може прећи износ од 139.166.666, 00 динара, без ПДВ-а. 

Укупна цена лиценци за унапређење инфраструктуре Дата центра (ставке: 1.3. и 

3.1.) не може прећи износ од 79.230.000,00 динара, без ПДВ-а. 

Уколико су у понуди исказане цене које прелазе оквире наведених вредности, понуда 

ће се одбити као неприхватљива." 

 

 

У прилогу се налази измењена страна конкурсне документације, и то: 17 од 41. 

Понуђач је у обавези да поднесе понуду у складу са изменом конкурсне документације. 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 



Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 

супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би 

раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће 

обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на 

страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то 

лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност 

наручиоца. 

Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа могућност 

преноса доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко 

тог подизвођача. 

8. Заједничка понуда 
Уколико понуду подноси група Понуђача, у обрасцу понуде (образац број VI), навести 

опште податке о сваком учеснику из групе Понуђача. 

За сваког учесника у групи Понуђача доставити доказе о испуњености обавезних 

услова из члана 75. ст. 1. тач. 1), 2), и 4) Закона на начин предвиђен у делу под IV конкурсне 

документације. 

Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се 

потписују на начин предвиђен конкурсном документацијом, поглавље V УПУТСТВО 

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ. 

Понуђачи из групе Понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 

Група Понуђача је дужна да у понуди достави споразум којим се Понуђачи из групе 

међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, и који обавезно садржи 

податке о: 

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

заступати групу Понуђача пред наручиоцем; 

2) опис послова сваког од Понуђача из групе Понуђача у извршењу уговора.  

Споразумом се уређују и друга питања, као нпр. назив Понуђача који ће у име групе 

Понуђача доставити средство обезбеђења, Понуђача који ће издати фактуру и рачун на који 

ће бити извршено плаћање. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 

о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.  

9. Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, евентуалних других околности 

од којих зависи исправност понуде 

 

9.1 Процењена вредност јавне набавке 

Процењена вредност јавне набавке износи 218.396.666,00 динара, без ПДВ-а.  

Укупна цена опреме за унапређење инфраструктуре Дата центра (ставке: 1.1., 1.2. 

и 2.) не може прећи износ од 139.166.666, 00 динара, без ПДВ-а. 

Укупна цена лиценци за унапређење инфраструктуре Дата центра (ставке: 1.3. и 

3.1.) не може прећи износ од 79.230.000,00 динара, без ПДВ-а. 

Уколико су у понуди исказане цене које прелазе оквире наведених вредности, понуда 

ће се одбити као неприхватљива. 
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