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I ИЗМЕНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
БРОЈ: 404-137/2016-П6
за јавну набавку добра-рачунарска опрема и резервни
делови за рачунарску опрему, по партијама од 1-6
ПАРТИЈА 6. – ИД КАРТИЦЕ

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-П6
за јавну набавку добра-рачунарска опрема и резервни делови за рачунарску
опрему, по партијама од 1-6,
ЈНОП 17/2016
ПАРТИЈА 6. – ИД КАРТИЦЕ
У Конкурсној документацији за партију 6. ИД КАРТИЦЕ, мења се:
I. У делу 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., мења се тачка 2)1) ВРСТА,
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) и сада гласи:
Предмет набавке су:


одштампане РФ ИД картице за потребе запослених у Скупштини АПВ и
Покрајинској влади који не користе персоналне рачунаре за обављање својих
радних задатака.



одштампане контактне ИД картице за потребе електронског гласања посланика у
Скупштини АПВ

Штампа на картицама мора бити обострана висококвалитетна у пуном колору, која
омогућава учестало коришћење картице у контактним USB читачима или делегатским
јединицама

Р.број
1
2

Опис
Одштампана РФ картица, MiFare 4K
Одштампана контактна ИД посланичка
картица, BOSCH DCN-IDCRD

Количина
140 ком
25 ком

1. Технички захтеви


Одштампане РФ ИД картице за потребе запослених који не користе рачунар,
треба да имају следеће карактеристике:
o

Mifare технологија

o

Подржава стандарде:
ISO/IEC 14443-1/2/1; 9798-2; 7810; 7813; 7816; 10373

o

Бесконтактни пренос података

o

Није потребно батеријско напајање

o

са 4k EEPROM-a

o

са радном фреквенцијом 13,56MHz
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o

домет очитавања до 10cm (зависи од читача и антене)

o

брзина комуникације са читачем 106kb/s

o

немогућност промене и/или уписа интерног ИД-а картице

Одштампане контактне ИД картице треба да су компатибилне са постојећим
делегатским јединицама типа BOSCH DCN – FVCRD и читавим системом за
електронско гласање који је уграђен у великој сали Скупштине АПВ

Мења се тачка 2)4) на страни 6/51 конкурсне документације и гласи:
2)4) рок испоруке:
Рок за испоруку ИД КАРТИЦА је до 40 дана од дана потписивања уговора.
Након испоруке ИД КАРТИЦА која је предмет набавке, сачињава се записник о
квантитативној и квалитативној испоруци добара који су предмет јавне набавке.
Тачке 2)2), 2)3), 2)5) и 2)6) техничке спецификације остају не промењене.“
II.У Конкурсној документацији у делу 6) ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ, 6.1.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ на страни 18/51-20/51 И ТАБЕЛА на страни 27/51 мења се и објављује
нови ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И новаТАБЕЛА.
III. На страни 28/51 конкурсне документације 6.2.1.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
мења се и објављује НОВИ ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ.
IV. На страни 44/51 конкурсне документације у тачки 9)4) „Место и рок испоруке:“ у ставу
два мењају се речи „до 15 дана“ и сада гласи „до 40 дана“.
V.Саставни део ових измена су:
-

6.1. НОВИ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И ТАБЕЛА

-

6.2.1. 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
JНОП 17/2016
Партија 6. ИД картице
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 6. ИД картице

Цена без пдв:
пдв:
Цена са пдв:
Рок плаћања:
*до 45 дана

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

Рок испоруке:
*до 40 дана од дана
потписивања уговора

___________дана од потписивања уговора

Место и начин испоруке:

Седиште наручиоца, сопственим превозом понуђача до
магацина наручиоца

У регистру понуђача:
(заокуружити понуђен
одговор)

да

не

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________________
(потпис овлашћеног лица)
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Партија 6. НОВА

TAБЕЛА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА - ИД КАРТИЦЕ

НАЗИВ

Р.бр

Опис понуђеног
добра,
произвођач,
марка, модел
(техничке
карактеристике)

Јед.
мере

КОЛИЧИНА

1

Одштампана РФ картица, MiFare 4K,
чије су карактеристике дате у прилогу
2)1) техничке спецификације

ком

140

2

Одштампанa контактна ИД посланичкa
картицa чије су карактеристике дате у
прилогу 2)1) техничке спецификације

ком

25

ИД КАРТИЦЕ

м.п.

УКУПНО БЕЗ
ПДВ:

ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА БЕЗ
ПДВ-а

УКУПНА
ЦЕНА БЕЗ
ПДВ-а

СТОПА
ПДВ-а

УКУПНА
ЦЕНА СА
ПДВ-ом

УКУПНО СА ПДВ:

______________________

(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 6. ИД картице
ЈНОП 17/2016
ред.
бр.

1.
2.

предмет јн
Одштампана
РФ картица,
MiFare 4K
Одштампанa
контактна ИД
посланичкa
картицa

јед.
мере

колич
ина

ком

140

ком

25

јед.цена
без пдв

јед.цена
са пдв

укупна
цена
без пдв

укупна цена
са пдв

УКУПНО:

ПОНУЂАЧ
м.п.______________________
(потпис овлашћеног лица)
НАПОМЕНА:

Уколико понуду подноси група понуђача
групе понуђача – носилац посла.

образац структуре цене потписује и оверава

печатом члан
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