
 
 

 
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО 
И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 
Д И Р Е К Ц И Ј А 
Београд, ул. Др Александра Костића бр. 9 
                   
 

Београд  10.10.2018 год. 
 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 у даљем тексту: 
Закон), Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање 

 

 
Објављује 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
Предмет јавне набавке:  Набавка сервера и дискова, Партија 1 ЈН 47/2018. 

У Конкурсној документацији за јавну набавку добара Набавка сервера и дискова, Партија 1 
НАС уређаји и дискови ЈН 47/2018 

 

Наручилац мења Образац III-1 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈН ЧЛАНА 76. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА за Партију 1 НАС уређаји и дискови тачку 5. 

позицију А), у којем  захтева да Понуђач располаже довољним техничким капацитетом,  да је Понуђач 
овлашћени дистрибутер и сервисер NAS уређаја који су предмет набавкe, доказује се: достављањем копије 

важећег уговора или другог веродостојног документа издатог од стране произвођача или овлашћеног  

представништва, а из којег се недвосмислено може установити статус Понуђача (да је овлашћен за продају и 
сервис предметне опреме), тако да сада гласи: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати 5. А) да 

располаже довољним пословним капацитетом: Да је понуђач овлашћен за продају опреме коју нуди 
у предметној набавци, доказује се достављањем копије важећег уговора или другог веродостојног 

документа издатог од стране произвођача или овлашћеног представништва, а из којег се 
недвосмислено може установити статус Понуђача (да је овлашћен за продају предметне опреме) 

издата после датума објављивања позива. Уколико је документ на страном језику, мора бити 

преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног судског тумача.  

Измењени Образац III-1 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈН ЧЛАНА 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА дат је у прилогу ове измене и допуне 

конкурсне документације 

Понуђачи су у обавези да у понуди доставе измењени наведени образац. 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

  У Конкурсној документацији за јавну набавку Набавка сервера и дискова, подељена по партијама ЈН 

47/2018 која је објављена на Порталу јавних набавки, дана 17.09.2018. године, извршена је измена и допуна као 
у диспозитиву. 

Сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, као 
Наручилац, извршило је измену наведене конкурсне документације. 

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

 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
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III-1  ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈН ЧЛАНА 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
Партија 1 – НАС уређаји и дискови 

 

5. да располаже довољним пословним капацитетом:  

А)  Да је понуђач овлашћен за продају опреме коју нуди у предметној набавци. 
 

Доказ за правно 

лице: 

 

Доказује  се: 

- доказује се достављањем копије важећег уговора или другог 

веродостојног документа издатог од стране произвођача или 

овлашћеног представништва, а из којег се недвосмислено може 

установити статус Понуђача (да је овлашћен за продају предметне 

опреме) издата после датума објављивања позива. 

Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на 

српски језик и оверен од стране овлашћеног судског тумача. 

 

ПАРТИЈА 2 - Проширење капацитета сториџ уређаја NetApp 2552  

6.  да располаже довољним кадровским капацитетом: 

 А) да има ангажовано лице, по било ком основу у складу са Законом о раду са вaжећим сертификатом  

произвођача опреме – NetApp (Netapp Certified Engineer или NetApp Certified Administrator) 
 

 
 

 

 

 

 

 

7. да располаже довољним техничким капацитетом: 

 А) да је понуђач овлашћени NetApp-ов сервис за опрему која је предмет одржавања. 

 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Доказ за правно 

лице: 

 - доказује се достављањем:  
 

1. уговора о ангажовању из кога се може утврдити ангажовање по 

било ком основу у складу са Законом о раду.  
 

2. важећег сертификата – лиценци које издаје произвођач опреме 
на име ангажованог лица. 

Доказ за 

предузетнике: 
 

Доказ за физичко 

лице: 

 

Доказ за правно 

лице: 

 
Доказује се достављањем копије сервисног уговора са 
произвођачем опреме и достављањем потврде произвођача опреме 

да је приложени уговор важећи и да је на основу њега понуђач 
овлашћен за сервис NetApp-ових сториџ уређаја. 

 
Потврда треба да гласи на име понуђача. 

(Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на 

српски језик и оверен од стране овлашћеног судског тумача.) 

Доказ за 

предузетнике: 
 

Доказ за физичко 

лице: 

 


