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ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
у отвореном поступку јавне набавке број 39/17, за набавку услуге одржавањa 

инфраструктуре Data центра (агрегат, УПС, клима, комуникациона и системска 
опрема и софтвер) 

 
На основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 39/17, обустављен је 
поступак за набавку услуге одржавањa инфраструктуре Data центра (агрегат, УПС, 
клима, комуникациона и системска опрема и софтвер), за Партију 1. - Услуге 
одржавања уређаја за беспрекидно напајање (УПС), услуге одржавања и доградње 
енергетске инсталације. 
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. 
Укупна процењена вредност ове јавне набавке износи  10.833.333,00 динара без ПДВ-
а. 
Јавна набавка је обликована по партијама, тако да се свака партија може уговарати 
засебно, и то: 
Партија 1. Услуге одржавања уређаја за беспрекидно напајање (УПС), услуге 
одржавања и доградње енергетске инсталације, процењена вредност 800.000,00 дин. 
без ПДВ-а; 
Партија  2. Услуга одржавања агрегата, процењена вредност 300.000,00 дин. без ПДВ-
а; 
Партија 3. Услуге одржавања климатизације у Data центру, процењена вредност 
900.000,00 дин. без ПДВ-а; 
Партија  4. Услуга одржавања aктивнe комуникационe опремe, системског софтвера и 
опреме, процењена вредност 8.833.333,00 дин. без ПДВ-а.  
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За јавну набавку услуге одржавањa инфраструктуре Data центра (агрегат, УПС, клима, 
комуникациона и системска опрема и софтвер), за Партију 1. - Услуге одржавања 
уређаја за беспрекидно напајање (УПС), услуге одржавања и доградње енергетске 
инсталације пристигла је 1 благовремена понуда и то од понуђача „ENEL PS“ д.о.о., ул. 
Зеленгорска бр. 1г, 11070 Нови Београд, број понуде 0094-40492-84/2018 од 
21.03.2018. године. 

Разлог за обуставу поступка је то што нису испуњени услови за доношење одлуке о 
додели уговора из члана 107. ЗЈН, сходно члану 109. став 1) ЗЈН, односно није 
прибављена ниједна прихватљива понуда. 

За наведену јавну набавку поступак који је обустављен, ће поново бити спроводен у 
најкраћем могућем року. 
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