
 

Републички фонд за пензијско и 

инвалидско осигурање 

Покрајински фонд за пензијско и 

инвалидско осигурање 

Дирекција 

Нови Сад, ул. Житни трг бр. 3 

30-04/2-333/2019 

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2. и члана 57. и 60. став 1. тачка 1. Закона о jавним набавкама 

(''Службени гласник РС'' број 124/12, 14/15, 68/15), Републички фонд за пензијско и инвалидско 

осигурање,  

објављује 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 
Назив наручиоца: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање-Покрајински фонд за 

пензијско и инвалидско осигурање 
 

Адреса наручиоца: 21000 Нови Сад, Житни трг бр. 3 

 
Интернет страница наручиоца:  www.pio.rs 

 
Врста наручиоца: Организација обавезног социјалног осигурања (остало) 

 

Врста поступка јавне набавке: Oтворени поступак 
 

Врста предмета: Добра 
 

Опис предмета: Проширење сервера, сториџ уређаја и ФЦ опреме обликовано по партијама 

 
Партија 1 – Проширење сториџ уређаја NetАpp 

Партија 2 – Проширење сервера 
 

Ознака из општег речника набавка: 48800000 – Информациони системи и сервери 
 

Критеријум за доделу уговора: најнижa понуђена цена 

 
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је 

конкурсна документација доступна: www.pio.rs, www.portal.ujn.gov.rs  
 

Адреса и интернет адреса: Подаци о пореским обавезама могу се добити код Министарстава 

финансија -Пореска управа (Централа), адреса: Ул. Саве Мишковића бр. 3-5, Београд  и  интернет 
адреса: www.poreskauprava.gov.rs 

 
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђачи су обавезани да понуде 

доставе до 18.10.2019. године до 10:00 часова, са назнаком „ПРОШИРЕЊЕ СЕРВЕРА, СТОРИЏ 
УРЕЂАЈА И FC ОПРЕМЕ обликовано по партијама за Партију______у затвореној коверти путем 

поште на адресу:  Житни трг бр.3, Нови Сад или лично доставити на поменуту адресу у писарницу 

гда ће се одредити датум и час приспећа понуде.  На полеђини коверте навести : назив, адресу, 
телефон  и  факс понуђача као и контакт особу.  

 

http://www.pio.rs/
http://www.portal.ujn.gov.rs/


Место, време и начин отварања понуда: Обавиће се јавно пред комисијом 18.10.2019 године 
у 10,30 часова у на адреси Житни трг бр.3, Нови Сад на другом спрату канцеларији 201. 

 
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуде: Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице а само 

овлашћени представници понуђача могу активно учествовати. Представници понуђача који 
присуствују отварању понуда, обавезни су да поднесу пуномоћја за учешће у поступку отварања 

понуда.  
 

Рок за доношење одлуке о додели уговора: до 25 дана од дана отварања понуда 
 

Лице за контакт: Понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења 

у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене 
недостатке и неправилности у конкурсној документацији, с тим да се комуникација у поступку 

јавне набавке врши путем поште или факса. Писмени захтеви за појашњењем у вези са позивом и 
конкурсном документацијом могу се слати најкасније пет дана  пре истека рока за достављање 

понуда писаним путем и то: поштом на адресу РФ ПИО - ПФ ПИО, Житни трг бр. 3, Нови Сад; 

Одељење за набавке факс: 021/6624-359 или на e-mail: javnenabavke@pio.rs током радног времена 
Наручиоца (понедељак - петак од 7.30-15.30). Захтеви који путем електронске поште или факса 

стигну након истека радног времена Наручиоца сматраће се да су стигли првог следећег радног 
дана Наручиоца. На захтеву обавезно назначити: „За комисију за јавне набавке“ и назив  

предметне набавке. У складу са чл. 20 ст. 6 Закона о јавним набавкама, обавезна је потврда 
пријема електронске поште и/или факса од стране Наручиоца као доказ да је извршено 

достављање. Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави 

на порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

 

Нови Сад, 18.09.2019. 

mailto:javnenabavke@pio.rs

