РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ
Број: 2083/11-51-06/2020
Датум: 10.07.2020. године
Предмет: Измене и допуне конкурсне документације јавне набавке услуга - Превентивног и корективног
одржавања информационог система за потребе Института за стандардизацију Србије, бр. 5/2020У, у складу
са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник“ РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
У складу са чл.63. Закона о јавним набавкама врше се измене и допуне конкурсне документације на
следећи начин:
1. На страни број 21/33 конкурсне документације, поглавље XI Модел уговора, у члану 1. став 1. алинеја
4 која гласи :
" Интервенције на 81 радној станици (PC рачунари) и 34 лап топ рачунара."
мења се и сада гласи:
" Интервенције на 70 радних станица (PC рачунара) и 15 лап топ рачунара,"
2. На страни број 9/33 конкурсне документације, у тачки 2, мења се реченица "Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 15.07.2020. године, до 10:00 сати последњег
дана рока." и сада гласи "Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
16.07.2020. године, до 10:00 сати последњег дана рока."
У прилогу се налазe измењена страна конкурсне документације број 21/33 и 9/33.
Потребно је да сви потенцијални понуђачи за предметни поступак јавне набавке измењене стране
конкурсне документације одштампају и приложе као саставни део конкурсне документације.

КОМИСИЈA

VIII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ПРЕВЕНТИВНОМ И КОРЕКТИВНОМ ОДРЖАВАЊУ ИНФОРМАЦИОНОГ
СИСТЕМА ЗА ПОТРЕБЕ ИНСТИТУТА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ
Институт за стандардизацију Србије, из Београда, ул. Стевана Бракуса бр. 2 (у даљем тексту: Наручилац),
којег заступа в.д. директора, Татјана Бојанић, ПИБ: 105801694, матични број:17740580, са једне стране,
и
__________________________________________________________________
(у
даљем
тексту:
Извршилац), којег заступа директор _________________ , ПИБ___________, матични број: _____________,
са друге стране, закључују следећи
УГОВОР
о одржавању информационог система за потребе Института за стандардизацију Србије
Уговорне стране заједнички констатују:
- да је Наручилац у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама, спровео јавну набавку мале
вредности, број 5/2020У,
- да је Извршилац доставио понуду број:___________ од _____________, која у потпуности
одговара захтевима из конкурсне документације.
ПРЕДМЕТ И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УГОВОРА
Члан 1.
Предмет уговора је услуга превентивног и корективног одржавања информационог система
Института која укључује:
- Интервенције везане за сервере,
- Интервенције везане за изворе непрекидног напајања UPS,
- Интервенције везане за мрежне уређаје - рутере и свичеве,
- Интервенције на 70 радних станица (PC рачунара) и 15 лап топ рачунара,
- Консултације и планирање проширења капацитета (према потребама корисника) и монтажа нове
опреме,
- Повремене инспекције серверских система,
-Помоћ при имплементацији и проширивању капацитета пасивне мрежне опреме (каблови, прикључци),
- Одржавање лиценце и пословног система Пантеон,
- Инсталација и подршка за мрежне штампаче,
- Интервенције везане за NetApp сториџ инсталиран у Институту,
- Администрација мејл сервера и софтвера за праћење радног времена,
- Инсталација антивируса путем менаџмент конзоле.
Обухват превентивног одржавања системског софтвера и рачунарске комуникационе
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присутних овлашћених представника понуђача. На исти начин ће се поступати ако не дође ниједан
понуђач.
VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: 11000 Београд, Стевана Бракуса 2, са назнаком: ,,НЕ ОТВАРАТИ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ бр. 5/2020У”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до 16.07.2020. године до 10:00 сати последњег дана рока.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити
време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда
достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по
истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
 Доказе захтеване Конкурсном документацијом
 Обрасце из Конкурсне документације
 Потписан, печатом оверен и попуњен модел уговора
3. ПАРТИЈЕ
Није предвиђено да се јавна набавка спроводи по партијама.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је
одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: 11000 Београд, Стевана Бракуса 2, са
назнаком:
„Измена понуде за ЈНМВ бр. 5/2020У НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за ЈНМВ бр. 5/2020У НЕ ОТВАРАТИ ” или
„Опозив понуде за ЈНМВ бр. 5/2020У НЕ ОТВАРАТИ” или
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