
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Др Александра Костића бр.9, Београд 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКO 

И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 
Београд, Др Александра Костића бр.9  
 

Београд, 23.8.2019. године 

На основу члана 63. Закона о jавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12, 14/15, 68/15, у 

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

објављује 

 

ИЗМЕНУ и ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Предмет јавне набавке: Дата центар - обликовано по партијама ЈН 22/2019 
                          

          У Конкурсној документацији за јавну набавку добара Дата центар - обликовано по партијама ЈН 22/2019, 
у Обрасцу бр. V- Образац понуде, додаје се образац Општи подаци о понуђачу и Општи подаци о подизвођачу 

за Партију 2- Лиценце за Софтвер за бекап виртуелних машина. 
 

Допуњени Образац бр. V- Образац понуде дат је у прилогу ове Измене и допуне конкурсне 

документације. Понуђачи су обавезни да у понуди доставе допуњени наведени Образац. 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 

Предметна Измена и допуна конкурсне биће објављена на Порталу јавних набавки www.ujn.gov.rs и 

интернет страници Наручиоца www.pio.rs.  

                  

 Образложење 

У Конкурсној документацији за јавну набавку добара Дата центар - обликовано по партијама ЈН 

22/2019, која је објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, дана 9.8.2019. године, 

извршена је измена и допуна као у диспозитиву а ради исправке техничке грешке која је настала приликом 

израде конкурсне документације. 

Сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, је 

као Наручилац, извршио измену и допуну наведене конкурсне документације.  

 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Др Александра Костића бр.9, Београд 

V  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Предмет понуде:  Дата центар -обликовано по партијама  
Партија 1- Набавка сториџа, сервера, мрежне опреме и Nas уређаја 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

Назив понуђача  

(пословно име или скраћени назив из одговарајућег 

регистра): 

 

 
 

                             РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
     Републички фонд за 

пензијскои инвалидско 
осигурање Дирекција 

Београд, 

Др. Александра Костића 
бр.9, 

11000 Београд 
ПИБ : 105 35 6542 

 

 
 

Адреса седишта:  

Порески број ПИБ:  

Матични број:              

Електронска адреса:   

Број рачуна:   

Назив банке: 

Шифра делатности:    

Лице одговорно за заступање:  

Особа за контакт:  

Телефон, факс: 

Датум :  

 

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира страну 
Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за  сваког члана 

групе појединачно.  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Др Александра Костића бр.9, Београд 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 (у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем) 

 

Назив подизвођача  

(пословно име или скраћени назив из одговарајућег 

регистра): 

 

 
 

                             РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
     Републички фонд за 

пензијскои инвалидско 

осигурање Дирекција 
Београд, 

Др Александра Костића бр.9, 
11000 Београд 

                            ПИБ : 105 

35 6542 
 

 
 

Адреса седишта:  

Порески број ПИБ:  

Матични број:              

Електронска адреса:   

Број рачуна:   

Назив банке: 

Шифра делатности:    

Лице одговорно за заступање: 

Особа за контакт:  

Телефон, факс: 

Датум :  

 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, неопходно да попуни наведене 
податке за подизвођача. Уколико понуђач подноси понуду са више подизвођача у обавези је да 

копира ову страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да 
попуни за  сваког подизвођача појединачно. 

 

 

 

 
 

 

 
 



Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Др Александра Костића бр.9, Београд 

Образац понуде са структуром цене бр. __________ 

 

Предмет понуде: Дата центар -обликовано по партијама 
 Партија 1- Набавка сториџа, сервера и Nas уређаја  

 
Табела 1 

Ред. 

бр. 

Назив добра 

Ознака 

произвођача 

и тачан 

модел 

уређаја 

Јед. 

Мере 
Коли-
чина 

 

Јединична 

цена без 

ПДВ 

Јединична 

цена са 

ПДВ 

Укупна 

цена без 

ПДВ 

Укупна 

цена са 

ПДВ 

 1 2 3     4 5 6 7 8 

   1 
Сервери  

 

Комад 

 

4 

    

2 Мрежна опрема:  -      

Свичеви  Комад 2     

1Gb модул за 

бакарни кабл 
 Комад 20 

 
 

  

10 Gb SFP+ модул 
за мултимодно 

оптичко влакно 

 Комад 28 
 

 
  

Бакарни каблови 
најмање дужине 

3м 

 Комад 4 
 

 
  

40 Gb QSFP модул 
за мултимодно 

оптичко влакно 

 Комад 4 
 

 
  

SAN switch за тип 
DS-6505 (DS-

6505R-B) са 
додатком DS6505-

16G12P или 
одговарајући 

 Комад 2 

 

 

  

3 
Сториџ систем 

 

 

Комад 1     

4 NAS уређај са 
кабловима 

 Комад 1     

Механички 

дискови за NAS 
уређај 

 
Комад 14     

SSD  за NAS уређај  Комад 6     

 Укупно:   

 
Нaвeсти URL адресу jaвно доступне веб стрaнице прoизвoђaчa сервера нa кoмe сe нaкoн испoрукe мoжe 

прoвeрити статус гaрaнциje (трajaњe и тип) нa oснoву сeриjскoг брoja уређаја. 
 

Упутство за попуњавање обрасца понуде са структуром цене:  
1. У колону 2 уписати тачан назив модела уређаја и ознаку произвођача ; 

2. У колону 5 уписати јединичну цену без ПДВ; 

3. У колону 6 уписати јединичну цену са ПДВ; 
4. У колону 7 уписати укупну цену без ПДВ; 

5. У колону 8 уписати укупну цену са ПДВ; 
 

 

 
 

 
 



Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Др Александра Костића бр.9, Београд 

 

Табела 2 

Ред. 

бр. Назив услуга 

Укупна цена без ПДВ Укупна цена са ПДВ 

1 Услуга инсталације, конфигурацијe, 
имплементацијe опреме  

  

 

 

  Укупна цена без ПДВ Укупна цена са ПДВ 

1 Укупна вредност Дата Центра 

(Табела 1+Табела 2) 
  

*У укупну цену потребно је урачунати све трошкове везане за извршење предметне набавке 

Начин и услови плаћања: Наручилац ће плаћање Добављачу извршити у року до 15 дана, од дана пријема 
правилно испостављене фактуре, отпремнице, записника о квантитативном пријему опреме и Записника о 

инсталацији, конфигурацији и имплементацији опреме и извршеним пратећим услугама, потписаних од стране 
представника Добављача и овлашћених лица Наручиоца. 

     Начин и рок испоруке: Добављач се обавезује да целокупну испоруку опреме изврши у року од _____  

дана (максимално 60 календарских дана) од дана ступања на снагу уговора, на локацији Државног Дата 
Центра, Катићева 14-16, Београд, након чега ће се сачинити Записник о квантитативном пријему опреме, 

потписан од стране овлашћених лица Наручиоца и представника Добављача. Добављач је дужан да најмање 
5 радних дана пре планиране испоруке писаним путем обавести Наручиоца и достави за свако лице које ће 

бити ангажовано на испоруци опреме, инсталацији, конфигурацији и имплементацији испоручене опреме и 
извршењу пратећих услуга, име, презиме и број идентификацоног личног документа као предуслов за  

приступ у Државни дата центар. Том приликом ће бити дефинисан термин преузимања рек ормана који је 

потребно транспортовати из Дирекције Београд, др Александра Костића 9 на локацију Државног Дата центра 
Катићева 14-16 Београд). 

Добављач се обавезује да:  

- испоручи опрему која је предмет набавке и угради у рек орман (рек орман је потребно претходно 

транспортовати из Дирекције Београд, др Александра Костића 9 на локацију Државног Дата центра 

Катићева 14-16 Београд) 
- са испорученом опремом испоручи сву неопходну техничку документацију произвођача (технички 

каталози и упутства самог произвођача) 
- за испоручену опрему достави Наручиоцу оверен гарантни лист. 

Након потписивања Записника о квантитативном пријему опреме Добављач је дужан да у року од 30 радних 
дана, изврши инсталацију, конфигурацију и имплементацију испоручене опреме  и изврши пратеће услуге 

наведене у техничкој документацији од броја 1 до 11 и о томе сачини Записник о извршеним услугама, 

инсталацији, конфигурацији и имплементацији опреме који ће биће потписани од стране овлашћених лица 
Наручиоца и представника Добављача. 

Рок за довођење опреме у исправно стање (рок за отклањање квара):  Уколико се у току употребе 
за време гарантног рока појави или установи било каква производна грешка, квар или настане дефект,  

овлашћена лица Наручиоца ће рекламацију са записником о недостацима доставити Добављачу одмах. 
Пријављивање квара вршиће се на e-mail и телефон у терминима  редовног радног времена Наручиоца, од 
7:30 до 16:00 часова, радним данима, од понедељка до суботе.Добављач се обавезује да отклони пријављени 

квар на серверима, мрежној опреми и свичевима  у року од ___________ часова (максимално 24 часа) по 
рекламацији Наручиоца. У случају да Добављач није у могућности да отклони квар,  дужан је да   опрему 

замени најкасније наредног радног дана од дана пријема рекламације, новом опремом истих или  бољих 

карактеристика. 
Добављач се обавезује да отклони пријављени квар на НАС у року од ______ дана (максимално 7 радних дана) 

по рекламацији Наручиоца. 
Сви трошкови настали приликом отклањања квара на уређају који је у гарантном року падају на терет 

Добављача.  
Гарантни рок: Партија 1: За сервере ________ (минимално 7) година и почиње да тече од дана 

потписивања  записника о квантитативном пријему. Гаранција за сервере укључује резервне делове и долазак 

овлашћеног сервисера на локацију корисника у року од 4 сата од пријаве квара. 



Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Др Александра Костића бр.9, Београд 

За мрежну опрему и свичеве _______(минимално 3) године и почиње да тече од дана потписивања  

записника о квантитативном пријему. Гаранција за мрежну опрему и свичеве укључује резервне делове и 

долазак овлашћеног сервисера на локацију корисника у року од 6 сати од пријаве квара. 
За сториџ_______ (минимално 3) године и почиње да тече од дана потписивања  записника о 

квантитативном пријему. Гаранција за сториџ укључује резервне делове и долазак овлашћеног сервисера на 
локацију корисника у року од 6 сати од пријаве квара. 

За НАС___________ (минимално 5) године и почиње да тече од дана потписивања  записника о 
квантитативном пријему. Гаранција за НАС уређај и дискове укључује резервне делове и замена неисправног 

дела или уређаја у року од највише 7 радних дана од пријаве квара. 

Гарантни рок за извршене услуге: _______________ ( минимум 12 месеци) почиње да тече од тренутка 
потписивања Записника о извршеним услугама, инсталацији, конфигурацији и имплементацији опреме.  

Добављач је у обавези да у току гаратног рока  за извршене услуге буде на располагању Наручиоцу од 7:30 до 
16:00 за пријаву рекламација за урађене услуге,критичног испада система из нормалног рада. У случају 

критичног застоја система Добављач је у обавези да се одазове на локацију наручиоца у року од 4 сата. 

Добављач је у обавези да у понуђену цену урачуна 80 инжењерских сати по позиву и  захтеву Наручиоца тј. по 
достављеној спецификацији Наручиоца за потребне услуге додатне конфигурације предметне опреме, 

виртуалне инфраструктуре и осталих услуга по захтеву Наручиоца. Пружање услуге _________(минимално 80) 
инжењер сати, вришиће се радним данима од 08 до 16 часова. Добављач се обавезује да се најкасније у року 

од 48 сати по достављању спецификације Наручиоца путем електронске поште, одазове на локацију 

Наручиоца, Републички Фонд за пензијско и инвалидско осигурање у улици др Александра Костића 9, Београд 
или на локацији Државног Дата Центра Катићева 14-16, Београд или Покрајински Фонд за пензијско и 

инвалидско осигурање у улици Житни трг 3, Нови Сад. 
Рок за коришћење 80 инжењерских сати тече од  потписивања Записника о извршеним услугама, инсталацији, 

конфигурацији и имплементацији испоручене опреме и траје најдуже до истека  гарантног периода за 
извршене услуге. 

Пружање техничке и сервисне подршке: могу да обављају само лица ангажована код Добављача која 

задовољавају захтеве дефинисане у додатним условима а који се односе на кадровски капацитет. Уколико је 
за поменуту подршку ангажовано лице Добављача, за које претходно није достављен доказ о испуњености 

захтева у смислу кадровског капацитета, докази о испуњености услова морају се доставити Наручиоцу пре 
пружања подршке. У случају промене кадровског капацитета код Добављача, исти је дужан да достави доказ о 

испуњености додатних услова који се односе на кадровски капацитет, у року од 5 радних дана од настале 

промене. 
У току трајања гарантног рока Добављач обезбеђује сервисну подршку  о свом трошку за опрему, а према 

условима из техничких спецификација. 

Рок важења понуде:_____________________(минимум 60 дана од дана отварања понуде) 

Понуђач је регистрован у Регистру понуђача Агенције за привредне регистре   

ДА       НЕ  

(понуђач заокруживањем ДА потврђује да је регистрован у Регистру понуђача ) 

Понуђач подноси понуду (заокружити): 

1) Самостално 

2) Као заједничку понуду 
3) Са подизвођачем 

- Проценат укупне вредности набавке који је поверен подизвођачу:_____% (не може бити бећи од 50%) 

- Део предмета набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача ______________________________ 

  ПОНУДУ САЧИНИО            М.П.    ПОНУЂАЧ 

___________________       _____________________ 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Др Александра Костића бр.9, Београд 

 

V/1  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Предмет понуде:  Дата центар -обликовано по партијама  

Партија 2- Лиценце за Софтвер за бекап виртуелних машина  

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

Назив понуђача  

(пословно име или скраћени назив из одговарајућег 

регистра): 

 
 

 
                             РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

     Републички фонд за 
пензијскои инвалидско 

осигурање Дирекција 

Београд, 
Др. Александра Костића 

бр.9, 
11000 Београд 

                            ПИБ : 105 35 6542 

 
 

 

Адреса седишта:  

Порески број ПИБ:  

Матични број:              

Електронска адреса:   

Број рачуна:   

Назив банке: 

Шифра делатности:    

Лице одговорно за заступање:  

Особа за контакт:  

Телефон, факс: 

Датум :  

 
НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира страну 

Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за  сваког члана 

групе појединачно.  
 

 
 

 
 

 

 
 

 



Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Др Александра Костића бр.9, Београд 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 (у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем) 
 

Назив подизвођача  

(пословно име или скраћени назив из одговарајућег 

регистра): 

 
 

 
                             РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

     Републички фонд за 

пензијскои инвалидско 
осигурање Дирекција 

Београд, 
Др Александра Костића бр.9, 

11000 Београд 

ПИБ : 105 35 6542 
 

 
 

Адреса седишта:  

Порески број ПИБ:  

Матични број:              

Електронска адреса:   

Број рачуна:   

Назив банке: 

Шифра делатности:    

Лице одговорно за заступање: 

Особа за контакт:  

Телефон, факс: 

Датум :  

 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, неопходно да попуни наведене 

податке за подизвођача. Уколико понуђач подноси понуду са више подизвођача у обавези је да 
копира ову страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да 

попуни за  сваког подизвођача појединачно. 

 
 

 
 

 

 
 

 



Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Др Александра Костића бр.9, Београд 

 

 

Образац понуде са структуром цене бр.__________ 

Предмет понуде: Дата центар -обликовано по партијама 

                        Партија 2- Лиценце за Софтвер за бекап виртуелних машина 
 

 

 
Ред 

број 

Назив добра JEД. 
МЕРЕ 

 

Коли-
чина 

Јединична 

цена без 

ПДВ 

Јединична 

цена са 

ПДВ 

Укупна 

цена 

без ПДВ 

Укупна цена  
са ПДВ 

1 2 3 4 5 6=5+ПДВ 7=4*5 8=7+ПДВ 

      
 

     1 

Veeam Availability Suite 
Enterpise for VMWare 

includes Backup & 

Replication Enterprise + 
Veeam ONE 1 yeаr 

Suppоrt или одговарајући 

KOM 
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. Упутство за попуњавање структуре цене:  

-у колону 5 унети јединичну цену без ПДВ 

- у колону 6 унети јединичну цену са ПДВ 

-у колону 9 унети укупну цену без ПДВ  

-у колону 10 унети укупну цену са ПДВ 

 

* У укупну цену потребно је урачунати трошкове испоруке лиценци, као и све друге трошкове 
везане за извршење предметне набавке 

Начин и услови плаћања: Наручилац ће платити Добављачу уговорену цену након испоруке и 
верификација лиценци, а у року до 15 дана од дана пријема правилно испостављене фактуре и Записника о 

извршеној испоруци и верификацији, који ће потписати овлашћено лице Наручиоца и представник Добављача.  
2. Начин и рок испоруке: Добављач се обавезује да целокупну испоруку лиценци изврши у року од ______ 

(максимално 10) дана од дана испостављеног захтева од стране Наручиоца. Наруџбеница ће бити 

испостављена најкасније за 90 дана од дана ступања Уговора на снагу. 
Добављач је дужан да потврди пријем наруџбенице писаним путем у најкраћем могућем року, а најкасније 

следећег радног дана. Уколико у наведеном року не потврди пријем наруџбенице, као датум пријема 

наруџбенице сматраће се датум наруџбенице. 

Испорука лиценци врши се у Београду, на локацији РФ ПИО Дирекције Београд, др Александра Костића 9. 
 

Рок важења понуде:________________________ (минимум 60 дана од дана отварања понуде) 

Понуђач је регистрован у Регистру понуђача Агенције за привредне регистре   

ДА       НЕ  

(понуђач заокруживањем ДА потврђује да је регистрован у Регистру понуђача ) 

Понуђач подноси понуду (заокружити): 

1) Самостално 

2) Као заједничку понуду 

3) Са подизвођачем 

- Проценат укупне вредности набавке који је поверен подизвођачу:_____% (не може бити бећи од 50%) 

- Део предмета набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача ______________________________ 

        ПОНУДУ САЧИНИО                                 М.П.                                    ПОНУЂАЧ 

 
     ____________________                                                             ______________________ 

 


