
 

 
 

Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

Управа за аграрна плаћања 

Булевар краља Александра 84, Београд 

Брoj: 404-02-80/2018-07  

Датум: 14.1.2019. године 

                                

 

Предмет: Обавештење о појашњењу и измени конкурсне документације ЈНМВ 

15/2018, за набавку додатне опреме за информациони систем 

 

Поводом захтева за додатним појашњењима од стране потенцијалног понуђача, која 

су формулисана на следећи начин:   
 

 
 

Комисија даје следеће одговоре: 

  

1.  Подаци су следећи: 

 

HP EVA storage sa 24 diska (AJ698B)            HP EVA4400 Startkit) 

18 x 600GB Dual port 10k fibre channel spare: 518735-001 

tel:518735-001


6 x 450GB Dual port 10k fibre channel spare: 518734-001 

HP ProLiant BL460C G7 (603718-B21)          HP BL460c G7 CTO Blade) 

HDD za HP servere: HP 146GB 6G SAS 15k 2.5" DP ENT HDD 

 

2. Делимично прихватамо примедбу потенцијалног понуђача и конкурсна 

документација ће бити измењена на начин да се рок за испоруку продужи на највише 30 

дана од дана закључења уговора. 

 

3. Подаци су следећи: 

HP ProBook 6450b  SN:CNU11915H1  ProdNo:VZ245AV 

HP ProBook 6550b  SN:CNU12320W7 ProdNo:VZ243AV 

HP ProBook 650 G2  SN:5CG7083Y2H ProdNo:L8U53AV 

 

4. Делимично прихватамо примедбу потенцијалног понуђача и конкурсна 

документација ће бити измењена на начин да се рок за испоруку продужи на највише 30 

дана од дана закључења уговора. 

 

5. Делимично прихватамо примедбу потенцијалног понуђача и конкурсна 

документација ће бити измењена на начин да се рок за испоруку продужи на највише 30 

дана од дана закључења уговора. 

 

6. Грешком је у документацији исти артикал поновљен и количине нису биле 

обједињене на једној позицији. Количине се обједињују у ставки 5. (брише се ставка 34.), 

где количина сада износи 3 (три) комада.  

 

7.  Наручилац продужава рок за испоруку за сва добра која су предмет јавне набавке 

на највише 30 дана од дана закључења уговора. 

 

8.  Измењена конкурсна документација, која у себи садржи и измењени Позив за 

подношење понуда биће објављена на Порталу јавних набавки и сајту Управе за аграрна 

плаћања www.uap.gov.rs. Понуђачи су дужни да користе измењену конкурсну 

документацију за припрему понуде. 

 

          

 

КОМИСИЈА 

tel:518734-001
http://www.uap.gov.rs/

