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I ИЗМЕНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
БРОЈ: 404-137/2016-П2
за јавну набавку добра-рачунарска опрема и резервни
делови за рачунарску опрему, по партијама од 1-6
ПАРТИЈА 2. – ПЕРСОНАЛНИ РАЧУНАРИ

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈНОП 17/2016
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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
I ИЗМЕНЕ
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“

2/2

оптички уређај

DVD±RW

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,
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
мин. USB 2 x 2.0; мин. USB 2 x 3.0; 1 RJ-45; VGA;

I/O портови
Кућиште, напајање

Miditower/Minitower, мин. 400w

оперативни систем

Windows 7 Professional 64bit, преинсталиран

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.
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.
Ако у наведеном року Понуђач не може да отклони грешке, Понуђач је у обавези
да предметно добро замени новим.
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.
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II. Мења се ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ са ТАБЕЛОМ и објављује НОВИ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И
ТАБЕЛА.
III. Мења се ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ и објављује НОВИ ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ
ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ.
IV. На страни 50/57 конкурсне документације у тачки 9)3) „Гарантни рокови:“ у првом ставу
мењају се речи „минимално 3 године“ и сада гласи „минимално 2 године“.
На страни 50/57 конкурсне документације у тачки 9)4) „Место и рок испоруке:“ у другом
ставу мењају се речи „до 40 дана“ и сада гласи „до 30 дана“.

V. Саставни део ових измена су:
1. НОВ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И ТАБЕЛА
2. НОВИ ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Приликом подношења понуда понуђачи су обавезни да попуне и доставе своје понуде на
новим обрасцима.

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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6.1. НОВИ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ
ДЕЛОВИ ЗА РАЧУНАРСКУ ОПРЕМУ, ЈНОП 17/2016
Партија 2. Персонални рачунари
на основу Позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs дана 15.7.2016. године и
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
(подаци из извода АПР)
Пословно име:

Скраћено пословно име:
Правна форма:
Адреса седишта:
Општина:

Место:

Улица:

Број:

Спрат/стан:

Број:

Спрат/стан:

Адреса за пријем поште:
Општина:

Место:

Улица:

Адреса за пријем електронске поште:
Матични број:
ПИБ:
Оснивач (*лични подаци оснивача - попуњава само предузетник):
Име и презиме:

ЈМБГ/лични број:

*

*
Претежна делатност:

Шифра делатности:

Назив делатности:

Назив банке и
број рачуна:
Телефон:
Овлашћено лице
за потписивање уговора:
Особа/лице за контакт:
Деловодни број понуде:
Интернет страница на којој су докази
из чл.77. ЗЈН јавно доступни (уколико
се не достављају уз понуду):
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2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:
- самостално
- као заједничка
понуђача:*

понуда

групе

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

*навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуду

- као понуда са подизвођачем:
Назив и седиште:

Проценат укупне вредности
набавке која ће се
поверити подизвођачу:

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

НАПОМЕНА:
• Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који представља саставни део Обрасца понуде
обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи подаци о понуђачу из групе
понуђача.
•Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог који представља саставни део Обрасца
понуде обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи подаци о подизвођачима.
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3) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА
(НАПОМЕНА: рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања
понуда)
____________ дана од дана отварања понуда

4) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Предмет:

Партија 2. Персонални рачунари

Цена без пдв:
пдв:
Цена са пдв:
Количина хард диск:

____________GB

Количина меморијe:

____________GB

Рок плаћања:
*до 45 дана

_______ дана од дана пријема исправно сачињеног
рачуна за пружене услуге и пратеће документације

Рок за испоруку:
*до
30
дана
од
потписивања уговора

_______________дана од потписивања уговора
дана

Место и начин испоруке:

Седиште наручиоца, сопственим превозом понуђача до
магацина наручиоца

Гарантни рок за персоналне
рачунаре:
*минимално 2 године

__________године

Рок
изласка
сервисера
у
случају квара у гарантном
року:
*максимално 1 (један) дан од
дана пријема писменог позива

_________ дан од дана пријема писменог позива

Рок за отклањање квара у
гарантном року:
*максимално 15 (петнаест)
радних дана

__________ радних дана

У регистру понуђача:
(заокуружити понуђен
одговор)

да

не

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________________
(потпис овлашћеног лица)
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НОВА ТАБЕЛА ПОНУДЕ
ПАРТИЈА 2. - ПЕРСОНАЛНИ РАЧУНАРИ

Ред.
Бр.

НАЗИВ

1.

Персонални
рачунар

1.1.

основна плоча

1.2.

процесор

1.3

меморија

1.4

хард диск

1.5

оптички уређај

Опис понуђеног добра ,
произвођач, модел
(Техничке карактеристике)

Јед.
мере

КОЛИЧИНА

ком

36

ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а

УКУПНА ЦЕНА
БЕЗ ПДВ-а

СТОПА
ПДВ-а
(%)

УКУПНА ЦЕНА СА
ПДВ-ом
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1.6

графичка картица

1.7

монитор

1.8

мрежни адаптер

1.9

мултимедија

1.10

тастатура

1.11

миш

9/2

1.12

И/О портови

1.13

Кућиште,
напајање

1.14

оперативни систем

М.П._____________________________________
(ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА)
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6.2.1. НОВИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

ПОНУЂАЧА ______________________________________
у поступку доделе уговора о јавној набавци добра- добара-рачунарска опрема и резервни делови за рачунарску опрему, Партија 2.
Персонални рачунари
ЈНОП 17/2016

Ред.
Бр.

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

Јед.
КОЛИЧИН
мере

1

Персонални рачунар:

ком

1.1

основна плоча

1.2.

процсеор

1.3.

меморија

1.4.

хард диск

1.5.

оптички уређај

1.6.

графичка картица

1.7.

монитор

1.8.

мрежни адаптер

1.9.

мултимедија

ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА БЕЗ
ПДВ-а

ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА СА ПДВом

УКУПАН ИЗНОС
БЕЗ ПДВа

УКУПАН ИЗНОС
СА ПДВ-ом

36

1.10. тастатура
11/12

1.11. миш
1.12. И/О портови
1.13. кућиште
1.14. оперативни систем
Укупно:

НАПОМЕНА: У предметној набавци током периода трајања уговора неће се вршити усклађивање цена из разлога
што су цене фиксне (на основу учешћа трошкова материјала, рада, енергената), те није потребно наводити/дати
процентуално учешће одређене врсте трошкова, с обзиром на то да тај податак није неопходан
М.П._________________________
потпис овлашћеног лица
НАПОМЕНА:



Уколико понуду подноси група понуђача образац структуре цене потписује и оверава печатом члан групе понуђача – носилац посла
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