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ИСПРАВКА Бр. 1 / CORRIGENDUM No: 1 

Издато на дан 27. јуна 2019. / Issued on June 27, 2019 

 

Набавка рачунарске и сигурносне опреме за oбjeкат Палата правде у ул. Савскa 

17а у Бeoгрaду/ Procurement of Computer and security equipment for Palace of Justice 

building in 17a Savska street, Belgrade 

 

Invitation to bidders No.: 2019/S 107-260334 

 

У оквиру Тендерске документације, начињене су следеће исправке: 

1. У „КРИТЕРИЈУМИ СЕЛЕКЦИЈЕ И ДОДЕЛЕ“ под бројем 3. „Техничка  способност  

понуђача“ на страни 6, текст: 

„понуђач  је  испоручио,  инсталирао,  пустио  у  рад  и  пружао  услуге одржавања  у  

гарантном  року  за  опрему  која  је  предмет  набавке  према барем два уговора, сваки са 

буџетом који мора да буде једнак финансијској понуди, који су спровођени током следећег 

периода: 2016,  2017,  2018, до дана подношења понуде“ 

мења се и гласи: 

„понуђач је испоручио, инсталирао, пустио у рад и пружао услуге одржавања у гарантном року 

за опрему која је предмет набавке према једном или више уговора који су спровођени током 

следећег периода: 2016, 2017, 2018, до дана подношења понуде, а чија укупна вредност мора да 

буде минимално једнака финансијској понуди“. 

Сви остали услови и правила из Тендерске документације остају непромењени. Горе 

наведене исправке Тендерске документације су саставни део Тендерске документације: 

Набавка рачунарске и сигурносне опреме за oбjeкат Палата правде у ул. Савскa 17а у 

Бeoгрaду. 

 

The following corrections are made to the Tender Dossier: 

 

1.  In “SELECTION AND AWARD CRITERIA”, number 3. “The technical capability of the 

tenderer” on page number 6, the following text: 

 

“the tenderer has  delivered,  installed, commissioned  and  provided  warranty  services for equipment  

which  is  the  subject  of  procurement within at  least  two  contracts,  each  with  a budget  of  at  

least of  the  value  of  the  Tenderer’s  financial  offer,  implemented  during  the following period: 

2016, 2017, 2018,up to the date of submitting the bid” 

 

has been modified, so it now reads as follows: 
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“the tenderer has delivered, installed, put into operation and provided maintenance services within the 

warranty period for the equipment that is the subject of procurement under one or more contracts that 

were implemented during the following period: 2016, 2017, 2018, until the date of submission of the 

bid, and whose total value to be at least equal to the financial offer”. 

 

All other terms and conditions of the Tender dossier remain unchanged. The above corrections 

to the Tender Dossier are integral part of the Tender Dossier: Procurement of Computer and 

security equipment for Palace of Justice building in 17a Savska street, Belgrade. 

 


