Општина Сечањ
Вожда Карађорђа 57
Сечањ
Број: 09/2020-7
Датум: 12.06.2020.године
ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку мале вредности добара-Рачунари и рачунарска опрема
бр.09/2020
Мења се и допуњује конкурсна документација на тај начин што уместо текста који
гласи:
„ ОБРАЗАЦ БР.10
СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ
ОПРЕМЕ
Re
d.
br.

Naziv dobra

1.1 Štampač
multifunkcijski
Laser A4, brzina
štampe do 22 ppm,
rezolucija 600 dpi,
mesečni obim štampe
do 10000 strana,
memorija 256
mb,povezivanje usb,
Toner: CF217A,
CF219A
Sa strujnim i usb
kablom
1.2 Laptop
Procesor: Intel®
Pentium® Silver
N5000 Quad Core
Processor, Brzina:
1.1GHz (Burst do
2.7GHz) Keš
memorija: 4MB
64 Bit;
Ekran 15,6”
Gigabitni LAN, WI-FI

Jed.
mere

Kol.

Kom.

4

Kom.

3

Naziv
proizvođača i
model
(uz stavku 1.7
nabrojati
komponente)

Cena po
jedinici mere
bez PDV-a

Ukupna
cena bez
PDV-a

Ukupna cena
sa PDV-om

Čitač kartica SD,
2xUSB 2.0, 1xUSB
3.0, 1xHDMI, 1x RJ-45
OS Windows 10
1.3 Torba za laptop crne
boje za laptop iz stavke
1.2

Kom.

3

1.4 Računar,
AMD APU A6-9500,
AM4 / 28nm / 2-CPU
jezgra, 6-GPU jezgra /
1MB L2 kešmemorija /
Potrošnja 65W,
RAM: 8GB DDR4
Optički uređaj DVDRW
Grafika: Korišćenje
grafike iz procesoraintegrisana grafika, miš
srednje veličine, YU
tastatura, podloga za
miš,
Kućište crne boje,
Windows 10 home
64bit, Kućište ne sme
biti plombirano
OS: Windows10 Pro
64-bit

kom.

7

1.5 Racunar,
Intel Core i3-9100,
1151 / 14nm / 4fizička, 4-logička
jezgra / 6MB L3 keš
memorija / Potrošnja
65W, SSD 240GB
SATA3 / 2.5, HDD
1TB, 8GB ram ddr4,
Optički uređaj DVDRW
Grafika: Korišćenje
grafike iz procesoraintegrisana grafika,
wireless miš srednje
veličine, YU tastatura,
podloga za miš,
Kućište crne boje,
Windows 10 home
64bit, Kućište ne sme

Kom.

3

biti plombirano
1.6 Monitor
Tip: IPS
Veličina panela: Wide
Screen min 21.5" 16:9
True Resolution :
1920x1080,HDMI i
VGA (D-SUB)
crne boje
1.7 Monitor,
Dijagonala ekrana
24.5"
1920x1080 Full HD
Vreme odziva 1ms
Brzina osežavanja
75MHz
HDMI,VGA (D-Sub),
USB, Display port
1.8 Štampač
Laserski
Brzina štampa do 22
ppm,
Rezolucija štampe do
600 x 600 dpi,
Količina memorije128
MB,
Povezivanje Hi-Speed
USB 2.0
Potrošni materiјal
CF217A, CF219A

Kom.

9

kom.

1

kom.

4

UKUPNO:
НАПОМЕНА:
Понуђачи су у обавези да у понуди доставе каталог/слике понуђених добара са
наведеним техничким карактеристикама.
Kонтрола и гаранција квалитета:
Приликом званичне примопредаје добара, овлашћени представник Наручиоца ће
прегледати иста на уобичајен начин и своје примедбе о видљивим недостацима на лицу
места саопшти представнику Испоручиоца. Представник Испоручиоца ће, уколико је то
могуће, одмах а најкасније у року од 48 х, отклонити недостатке, а уколико видљиве
недостатке није могуће одмах отклонити, пријем добара ће бити одложен до отклањања
уочених недостатака, али не дуже од 14 дана, у ком року је Испоручилац дужан да
отклони недостатке о свом трошку, или да испоручи нова добра тражених техничких
карактеристика, без недостатака. Уколико добра поседују недостатке који није било

могуће уочити уобичајеним прегледом приликом званичне примопредаје, овлашћени
представник Наручиоца је дужан да о том недостатку обавести Испоручиоца у писаној
форми, одмах по откривању недостатка, а најкасније у року од 14 дана од дана њиховог
откривања. Испоручилац је дужан да те недостатке отклони о свом трошку, одмах, а
најкасније у року од 14 дана, или да испоручи нова добра тражених техничких
карактеристика, без недостатака. Подаци о свим уоченим и отклоњеним недостацима
на испорученим добрима констатоваће се у Записнику о званичној примопредаји
добара.
Kвалитет добара мора бити у складу са важећим прописима и стандардима за ту врсту
добара.
Понуђач је дужан да обезбеди гаранцију за квалитет и исправност испоручених добара
према гаранцији произвођача у трајању од минимум 2 године рачунајући од дана
званичне примопредаје добара.
Понуда са гарантним роком краћим од захтеваног рока биће одбијена као
неприхватљива.
НАПОМЕНА: навођење робног знака или произвођача опреме и материјала у било ком
делу Спецификације подразумева „или одговарајуће“.
Понуђачи су у обавези да у понуђену цену урачунају све трошкове које терете
предметну набавку. Место испоруке: франко наручилац.“
Стоји текст који гласи:
„ОБРАЗАЦ БР.10
СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ
ОПРЕМЕ
Re
d.
br.

Naziv dobra

1.1 Štampač
multifunkcijski
Laser A4, brzina
štampe do 22 ppm,
rezolucija 600 dpi,
mesečni obim štampe
do 10000 strana,
memorija 256
mb,povezivanje usb,
Toner: CF217A,
CF219A
Sa strujnim i usb
kablom

Jed.
mere

Kol.

Kom.

4

Naziv
proizvođača i
model
(uz stavku 1.7
nabrojati
komponente)

Cena po
jedinici mere
bez PDV-a

Ukupna
cena bez
PDV-a

Ukupna cena
sa PDV-om

1.2 Laptop
Procesor: Intel®
Pentium® Silver
N5000 Quad Core
Processor, Brzina:
1.1GHz (Burst do
2.7GHz) Keš
memorija: 4MB
64 Bit;
Ekran 15,6”
Gigabitni LAN, WI-FI
Čitač kartica SD,
2xUSB 2.0, 1xUSB
3.0, 1xHDMI, 1x RJ-45
OS Windows 10 home
64bit
1.3 Torba za laptop crne
boje za laptop iz stavke
1.2

Kom.

3

Kom.

3

1.4 Računar,
AMD APU A6-9500,
AM4 / 28nm / 2-CPU
jezgra, 6-GPU jezgra /
1MB L2 kešmemorija /
Potrošnja 65W,
RAM: 8GB DDR4
Optički uređaj DVDRW
Grafika: Korišćenje
grafike iz procesoraintegrisana grafika, miš
srednje veličine, YU
tastatura, podloga za
miš,
Kućište crne boje,
Windows 10 home
64bit, Kućište ne sme
biti plombirano
1.5 Racunar,
Intel Core i3-9100,
1151 / 14nm / 4fizička, 4-logička
jezgra / 6MB L3 keš
memorija / Potrošnja
65W, SSD 240GB
SATA3 / 2.5, HDD
1TB, 8GB ram ddr4,
Optički uređaj DVDRW
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Grafika: Korišćenje
grafike iz procesoraintegrisana grafika,
wireless miš srednje
veličine, YU tastatura,
podloga za miš,
Kućište crne boje,
Windows 10 home
64bit, Kućište ne sme
biti plombirano
1.6 Monitor
Tip: IPS
Veličina panela: Wide
Screen min 21.5" 16:9
True Resolution :
1920x1080,HDMI i
VGA (D-SUB)
crne boje
1.7 Monitor,
Dijagonala ekrana
24.5"
1920x1080 Full HD
Vreme odziva 1ms
Brzina osežavanja
75MHz
HDMI,VGA (D-Sub),
USB, Display port
1.8 Štampač
Laserski
Brzina štampa do 22
ppm,
Rezolucija štampe do
600 x 600 dpi,
Količina memorije128
MB,
Povezivanje Hi-Speed
USB 2.0
Potrošni materiјal
CF217A, CF219A

Kom.

9
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1
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UKUPNO:
НАПОМЕНА:
Понуђачи су у обавези да у понуди доставе каталог/слике понуђених добара са
наведеним техничким карактеристикама.

Наручилац захтева нове, легалне лиценце -OEM лиценце (COA налепнице на кућишту
рачунара). Понуђачи попуњавањем документације из ове конкурсне документације,
својим потписом и подношењем понуде гарантују да нуде захтевана добра у свему у
складу са наводима из конкурсне документације.
Kонтрола и гаранција квалитета:
Приликом званичне примопредаје добара, овлашћени представник Наручиоца ће
прегледати иста на уобичајен начин и своје примедбе о видљивим недостацима на лицу
места саопшти представнику Испоручиоца. Представник Испоручиоца ће, уколико је то
могуће, одмах а најкасније у року од 48 х, отклонити недостатке, а уколико видљиве
недостатке није могуће одмах отклонити, пријем добара ће бити одложен до отклањања
уочених недостатака, али не дуже од 14 дана, у ком року је Испоручилац дужан да
отклони недостатке о свом трошку, или да испоручи нова добра тражених техничких
карактеристика, без недостатака. Уколико добра поседују недостатке који није било
могуће уочити уобичајеним прегледом приликом званичне примопредаје, овлашћени
представник Наручиоца је дужан да о том недостатку обавести Испоручиоца у писаној
форми, одмах по откривању недостатка, а најкасније у року од 14 дана од дана њиховог
откривања. Испоручилац је дужан да те недостатке отклони о свом трошку, одмах, а
најкасније у року од 14 дана, или да испоручи нова добра тражених техничких
карактеристика, без недостатака. Подаци о свим уоченим и отклоњеним недостацима
на испорученим добрима констатоваће се у Записнику о званичној примопредаји
добара.
Kвалитет добара мора бити у складу са важећим прописима и стандардима за ту врсту
добара.
Понуђач је дужан да обезбеди гаранцију за квалитет и исправност испоручених добара
према гаранцији произвођача у трајању од минимум 2 године рачунајући од дана
званичне примопредаје добара.
Понуда са гарантним роком краћим од захтеваног рока биће одбијена као
неприхватљива.
НАПОМЕНА: навођење робног знака или произвођача опреме и материјала у било ком
делу Спецификације подразумева „или одговарајуће“.
Понуђачи су у обавези да у понуђену цену урачунају све трошкове које терете
предметну набавку. Место испоруке: франко наручилац.“
Измене конкурсне документације сматрају се саставним делом конкурсне
документације.
У преосталом делу конкурсна документација остаје неизмењена.

Комисија за јавне набавке

