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ПРЕДМEТ: Измена Кoнкурсне документације у вези поступка јавне набавке: Набавка услуге 
сервиса система за складиштење података за storage систем VNX5300 за период од 12 месеци, 
ЈН бр.404-1-201/16-23 

Наручилац врши измену конкурсне документације у поступку јавне набавке услуге сервиса 
система за складиштење података за storage систем VNX5300 за период од 12 месеци, ЈН 
бр.404-1-201/16-23, и то: 

 
            1.    На страни 5 од 29 конкурсне документације  мења се тачка 7. у делу поглавља III – 
Техничка спецификација, тако да уместо текста: 

 
              „Лоцирање и отклањање квара било ког дела система за складиштење података. Замену 
неисправних делова врши Понуђач на локацији Наручиоца.“ 

сада стоји текст: 

              „Лоцирање и отклањање квара било ког дела система за складиштење података. Замену 
неисправних делова врши Понуђач на локацији Наручиоца. Време отклањања квара је у складу са 
условима одржавања које пружа EMC кроз напредну подршку (Enhanced Support).“ 

 

           2.   На страни 5 од 29 конкурсне документације  мења се тачка 9. у делу поглавља III – 
Техничка спецификација, тако да уместо текста: 

 
                 „Гарантни рок на извршене услуге не може бити краћи од 6 месеци од дана извршене 
услуге, док гарантни рок за уграђене резервне делове не може бити краћи од периода гаранције 
назначеног од произвођача резервних делова.“ 
 

сада стоји текст: 

              „Гарантни рок на извршене услуге не може бити краћи од 6 месеци од дана извршене услуге.“ 
 
 
        3.    На страни 14 од 29 конкурсне документације мења се тачка 2 у оквиру подтачке 1.2 -  у делу 
поглавља IV – Услови за учешће и доказивање испуњености услова, тако да уместо текста: 
 
            „Да понуђач има статус овлашћеног партнера произвођача опреме за сервисно одржавање 
опреме.“ 
 
          сада стоји текст: 
 
        „Да је понуђач овлашћен од произвођача опреме за сервисно одржавање опреме која је предмет 
јавне набавке.“ 

 
 

      4.  На страни 15 од 29 конкурсне документације мења се подтачка 2.8 у делу поглавља IV – 
Услови за учешће и доказивање испуњености услова, тако да уместо текста: 
 
„Да испуњава пословни капацитет као доказ понуђач доставља:  

Потврду, ауторизацију, сертификат, уговор или др. документ оверен и потписан од стране 
произвођача или локалне канцеларије произвођача из ког се може утврдити да је понуђач овлашћен 
од произвођача опреме за сервисно одржавање опреме“. 
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       сада стоји текст: 
 
„Да испуњава пословни капацитет као доказ понуђач доставља:  

Потврду, ауторизацију, сертификат, уговор или др. документ оверен и потписан од стране 
произвођача или локалне канцеларије произвођача из ког се може утврдити да је понуђач овлашћен 
од произвођача опреме за сервисно одржавање опреме која је предмет јавне набавке;“ 

 
5.   На страни 17 од 29 конкурсне документације мења се члан 6. став 1. у одељку V – Модел уговора, 
тако да уместо текста: 
 
 “Извршилац даје гарантни рок на извршене услуге у трајању од _____ месеци од дана 
извршене услуге, док за за уграђене делове важи гаранција произвођача. „ 
 
     сада стоји текст: 
 

          “Извршилац даје гарантни рок на извршене услуге у трајању од _____ месеци од дана извршене 
услуге. (не може бити краћи од 6 месеци од дана извршене услуге).“ 
 
 

Наручилац ће на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници објавити КОНКУРСНУ 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ (ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) са наведеним изменама. 
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