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ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

у отвореном поступку јавне набавке број 37/18 - II, за јавну набавку услуге 
одржавањa инфраструктуре Data центра (агрегат, клима, комуникациона и 

системска опрема и софтвер), за  Партију 1: Услуга одржавања агрегата и за 
Партију 2: Услугa одржавања климатизације у Data центру 

 
На основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 37/18 - II, за набавку 
услуге одржавањa инфраструктуре Data центра (агрегат, клима, комуникациона и 
системска опрема и софтвер), (називи и ознаке из Општег речника набавке: 
50312600 – Одржавање и поправка опреме за информационе технологије; 
50530000 – Услуге поправке и одржавања уређаја; 72267000 – Услуге одржавања 
и поправке софтвера), поступак јавне набавке је обустављен за  Партију 1: 
Услуга одржавања агрегата и за Партију 2: Услугa одржавања климатизације 
у Data центру.  
Укупна процењена вредност јавне набавке износи 16.200.000,00 динара без ПДВ-
а, док процењена вредност партије која је обустављена износи 1.800.000,00 
динара без ПДВ –а. 
Разлог за обуставу поступка је што у предметном поступку за Партију 1: Услуга 
одржавања агрегата, није пристигла ниједна прихватљива понуда, а за Партију 2: 
Услугa одржавања климатизације у Data центру, није пристигла ниједна понуда, тј. 
нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. ЗЈН.  
За наведене партије за коју је предметни поступак јавне набавке обустављен, 
поступак ће се поново спроводити у текућој години. 
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