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На основу члана 63 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015 у даљем 

тексту: Закон), Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање 

 
Објављује 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Предмет јавне набавке добара:  „IBM MAINFRAME“ ЈН 7/2019. 

У конкурсној документацији за јавну набавку добара: „IBM MAINFRAME“ ЈН 7/2019 врши се измена и 
допуна  у следећим обрасцима: 

- Обрасцу бр II Техничке карактеристике - допуњени образац налази се у прилогу. 
- Обрасцу број III 1 Додатни услови за учешће у поступку јн члана 76 зјн и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова, тачка 6. да Понуђач располаже довољним пословним 
капацитетом: 1.Да је Понуђач овлашћен за продају опреме (лиценци и хардвера) коју нуди, додаје се:  

 
„Потврда мора бити издата на меморандуму произвођача или локалне канцеларије произвођача, насловљена на 

наручиоца, са датумом издавања потврде након датума објаве предметне набавке.“ 

 
- Обрасцу IV  Упутство понуђачима како да сачине понуду, мења се начин плаћања друге рате, тако да 

начин плаћања сада гласи: 

„Начин и услови плаћања: Наручилац ће плаћање добављачу за испоруку рачунарске опреме и софтверских 

лиценци извршити у три једнаке рате и то на следећи начин:  

• Прву рату у року до 15 дана, од дана пријема правилно испостављене фактуре, отпремнице и Записника о 

квантитативном пријему и инсталацији, потписаног од стране представника Добављача и овлашћеног лица 
Наручиоца; 

• Другу рату након потписивања Записника о успешној реализацији услуге миграције, али не пре 2020. 

године у складу са усвојеним финансијским планом за 2020. годину, а у року до 15 дана, од дана пријема 
правилно испостављене фактуре. 

• Трећу рату годину дана након исплате друге рате, у року до 15 дана, од дана пријема правилно 

испостављене фактуре.“ 
У складу са наведеним, врши се измена начина плаћања друге рате и у обрасцима: Образац понуде са структуром 

цене и Образац Модела уговора. 

 
Измењени обрасци: Образац бр II Техничке карактеристике, Образац број III- 1 Додатни услови за учешће у 

поступку јн члана 76 ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова, Образац IV  Упутство понуђачима 
како да сачине понуду,  V Образац понуде са структуром цене и VI Образац Модела уговора, дати су у прилогу ове 

измене и допуне конкурсне документације. Понуђачи су обавезни да у понуди доставе измењене наведене 

обрасце. 
У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 У Конкурсној документацији за јавну набавку добара „IBM MAINFRAME“ јн 7/2019, која је објављена 

на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, дана 19.03.2019. године, извршена је измена као у 
диспозитиву.  

Сагласно одредби члана 63 став 1 Закона, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, 
Наручилац је објавио измењену и допуњену конкурсну документацију. 

Наведена измена и допуна конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на Порталу јавних 
набавки Управе за јавне набавке и интернет страни наручиоца www.pio.rs 

 

 
 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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