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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС»
број 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку образована Решењем директора
Управе за заједничке послове покрајинских органа број 404-137/2016 од 11.07.2016.
године
припремила је
II ИЗМЕНA
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
БРОЈ: 404-137/2016-П2
за јавну набавку добра-рачунарска опрема и резервни делови за рачунарску
опрему, по партијама од 1-6,
ЈНОП 17/2016
ПАРТИЈА 2. – ПЕРСОНАЛНИ РАЧУНАРИ
У Конкурсној документацији за партију 2. – ПЕРСОНАЛНИ РАЧУНАРИ, мења се:
I. Mења се тачка 2) ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА,НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ., и објављује нови текст.
„2)1) врста техничке карактеристике (спецификације),
партија 2- персонални рачунари:
КАРАКТЕРИСТИКЕ ПЕРСОНАЛНОГ РАЧУНАРА

основна плоча

процесор

чипсет компатибилан са процесором описаним у следећој
тачки са следећим минималним карактеристикама:
 PCI Express
 Подршка за USB 3.0
 Интегрисана графика
 Интегрисан LAN
 Интегрисан аудио
 Минимално 2 DIMM слота







минимално: 2 Cores, 2 threads,
3MB Cache,
минималног clock-a 3 GHz,
64-bit сет инструкција,
литографија 22nm,
са интегрисаним графичким чипом

меморија

мин. 4GB (1x4GB један модул), DDR3 1600MHz

хард диск

мин. 500GB, SATA III, 7200 rpm, 3.5“

оптички уређај

DVD±RW
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графичка картица

интегрисана HD графика, са минималном основном
фреквенцијом од 350 MHz

монитор

21.5" LCD или LED, Full HD 1920x1080, 16:9, VGA,
минимално 700:1, одзив 5-7ms, минимално 200 cd/m²,
минимално ENERGY STAR 5.0

мрежни адаптер

Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s интегрисан

мултимедиа

интегрисана звучна картица

тастатура

USB, локализована на српски језик

миш

USB оптички, са подлогом

I/O портови

мин. USB 2 x 2.0; мин. USB 2 x 3.0; RJ-45; VGA

Кућиште, напајање

Miditower/Minitower, мин. 400w

оперативни систем

Windows 7 Professional 64bit, преинсталиран

Усклађеност са
стандардима

минимално Energy Star 5.0

2)2) квалитет, количина и опис добара:
Понуда
мора у свему да одговара минималној захтеваној конфигурацији
дефинисаној од стране Наручиоца. У случају да и један део понуде буде испод утврђеног
минимума, понуда се одбија.
Понуђач је обавезан да у колони табеле понуде упишу податке о добру које нуде
(Опис понуђеног добра).
Понуђач је у обавези да као саставни део своје понуде за понуђену рачунарску
опрему приложи технички досије произвођача, односно проспект, каталог од стране
произвођача персоналног рачунара, из којег се могу детаљно видети техничке
карактеристике понуђене рачунарске опреме, а којима се показује суштинска сагласност
понуђеног добара са техничком спецификацијом, као и усклађеност са стандардом
минимално Energy Star 5.0. У случају да не постоји проспект или каталог сачињен од
стрaне произвођача добара којa се нуде, неопходно је да Понуђач сам састави техничку
спецификацију (опис) понуђених добара са јасно наведеним карактеристикама на основу
којих се показује суштинска сагласност понуђеног добара са техничком спецификацијом,
као и усклађеност са стандардом минимално Energy Star 5.0., а која ће бити оверена и
потписана од стране Понуђача.
Доказивање да понуђена рачунарска опрема испуњава услов у погледу
усклађености са стандардом минимално Energy Star 5.0 може да се врши и тако што ће
понуђач да као саставни део своје понуде достави изјаву у оквиру које ће јасно да
назначи да се понуђено добро налази на списку производа који испуњавају тражене
ENERGY STAR критеријуме енергетских својстава, уз навођење интернет странице и линка
са списком производа који испуњавају тражене ENERGY STAR критеријуме, а који садржи
и понуђену опрему.
2)3) начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:
Наручилац и Понуђач ће записнички констатовати преузимање добара приликом
испоруке. У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и очигледних
грешака, Добављач мора исте отклонити најкасније у року од 8 дана од дана сачињавања
записника о рекламацији.
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Ако у наведеном року Понуђач не може да отклони грешке, Понуђач је у обавези
да предметно добро замени новим.
Изабрани понуђач је дужан да приликом испоруке добара, уз добра која су
предмет набавке Наручиоцу достави приручник који се односи на функцију уштеде
енергије и слична питања у области информационих технологија, који се унапред учитава
у рачунар или да Наручиоцу обезбеди он-лине сервис са информацијама које се односе
функцију уштеде енергије и слична питања у области информационих технологија
приликом употребе и коришћења опреме.
2)4) рок испоруке:
Рок за испоруку персоналних рачунара је до 30 дана од дана потписивања уговора.
Након испоруке рачунарске опреме која је предмет набавке, сачињава се записник
о квантитативној и квалитативној испоруци добара који су предмет јавне набавке.
2)5) место испоруке добара:
Испорука се врши на адресу Наручиоца: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16.,
сопственим превозом Добављача до магацина Наручиоца.“

Измене конкурсне документације се, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама,
објављују на Порталу јавних набавки и на интернет страници Управе за заједничке
послове покрајинских органа - линк „јавне набавке“

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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