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ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
Градска управа за јавне набавке
као Тело за централизоване јавне набавке
Комисија за јавну набавку
Јавна набавка број: 1.1.6/17
Дана: 28.08.2017. године
Крагујевац
ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ
ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.1.6/17
ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације у складу
са члaна 63. став 1. Закона о јавним набавкама
1. У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац врши
измену и допуну конкурсне документације у делу:
(на страни 143/159 конкурсне документације, Образац понуде мења се и гласи: )

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ДОБАРА – Рачунарска и сродна опрема
Назив понуђача:____________________________
Место: ___________________________________
Адреса: __________________________________
Број понуде ______________
Датум:_________ 2017. године

ПОНУДА
ЗА НАБАВКУ РАЧУНАРСКЕ И СРОДНЕ ОПРЕМЕ
1. Испоруку рачунарске и друге опреме према захтевима из техничких
спецификација и конкурсне документације, спремни смо да извршимо за
износ од:
_____________________________________дин.
ПДВ______________________ дин.
УКУПНОса ПДВ-ом: _____________________________________дин.
2. Услови плаћања: 45
констатоване
извршене испоруке.

календарских

дана од дана записнички
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3. Рок испоруке: ______ (максимимално 30) календарских дана од дана
закључења уговора;
4. Гарантни рок: _____ (минимално 24) месеци;
4. а) Гарантни рок за опрему наручиоца под редним бројем 19 из
обрасца техничких спецификација, тачка 1, став 1.10 : _____(минимално 36)
месеци;
4.б) Гарантни рок за опрему наручиоца под редним бројем 19 из
обрасца техничких спецификација, тачка 2, став 2.10 : _____(минимално 36)
месеци;
5. Рок важења понуде: ___________ (минимум 90) дана.
Прихватамо да на позив Наручиоца одмах закључимо уговор о испоруци
Рачунарске и сродне опреме у складу са условима садржаним у овој
понуди и пратећој документацији.
Напомена: саставни део понуде чине техничке спецификације
предмета набавке.

Потпис овлашћеног лица:_________________________________
Име и функција: _________________________________________
м.п.
Тел:_____________, фаx: ___________, е-маил: ______________
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и на страни 71,72/159 конкурсне документације (наручилац под редним бројем
35 из обрасца техничких спецификација ) које се мењају тако да гласе:

35. НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ ВУК КАРАЏИЋ“

1

Računarski sklop tip II
Naziv

2.1

Procesor:

2.2

Matična ploča:

2.3

Memorija:

2.4

Hard disk:

2.5

Operativni sistem

2.6

Kućište/napajanje

2.7

Tastatura (YU), Miš i pad, USB,
optički sa točkićem

Komada Jedinačna cena(bez PDV-a)

2

Minimalne karakteristike
# Core: 2
# Threads: 2
64bit
osnovni radni takt 3.3 GHz
3MB cache

Ponuđen model
( marka/ tip)

Ekvivalent: Intel G3260 3.3GHz
3MB LGA1150
2 x SATA 3
2 x DDR3 1600MHz
1GBlan
PCI-e x16
PCI-e x1
2xUSB3.0, 2xUSB2.0
VGA, DVI
VGA, Integrisana (funkcionalna
sa ponuđenim procesorom)
4GB
DDR3
1600MHz
500 GB
3.5"
SATA 3
16 MB
Windows 7 Professional 64 bit
English
Midi Tower/ 500W/2*USB front

Jedinačna cena(sa PDV-om)

Ukupno(bez PDV-a)
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2

Monitor II
Naziv

2.1

Dijagonala:

2.2

Rezolucija:

2.3

Vreme odziva:

2.4

Tip:

2.5

Osvežavanje:

2.6

Osvetljenje:

2.7

Povezivanje:

Komada Jedinačna cena(bez PDV-a)

Minimalnekarakteristike
21.5"
1920x1080
5 ms
LED backlight
60 Hz
200 cd/m2
DVI
Jedinačna cena(sa PDV-om)

Ponuđen model
( marka/ tip)

Ukupno(bez PDV-a)

1
УКУПНО ( од 1 до 2) ________________________ динара
ПДВ ( од 1 до 2 )
________________________ динара
УКУПНО СА ПДВ-ом ( од 1 до 2) ________________________ динара
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и на страни 124/159 конкурсне документације која се мења тако да гласи:

Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио
доспеле порезе и доприносе и Уверења надлежне управе локалне
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода или
Потврде Агенције за приватизацију да се понуђач налази у
поступку приватизације;

Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре
отварања понуда
** Наведени доказ понуђач доставља за сваког подизвођача, односно
достављају га сви чланови групе понуђача.
СВАКО ЛИЦЕ УПИСАНО У ЈАВНИ РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА –
ПРЕДУЗЕТНИКА И ПРАВНИХ ЛИЦА, НИЈЕ ДУЖНО ДА ПРИЛИКОМ
ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ОДНОСНО УСЛОВА ИЗ ДЕЛА IV ТАЧКЕ 1. ПОДТАЧКЕ 1. ДО 3.
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама Агенције за привредне регистре и Народне банке Србије и то
Извод из регистра Агенције за привредне регистре и Потврду о броју дана
неликвидности и Листинг са сајта НБС.
4) За предметну јавну набавку није потребна посебна важећа дозвола
надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке.
5) Услов из члана 75. став 2. Закона понуђач доказује достављањем
попуњеног и овереног обрасца Изјаве о поштовању обавеза који произилазе
из важећих прописа заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (образац бр. 6).
Изјава мора да буде потписана и оверена печатом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне
јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Извештаја о бонитету за јавне набавке издатог од стране Агенције за
привредне регистре или Потврду о броју дана неликвидности издате
од стране Народне банке Србије, са податком да у периоду од
01.01.2016. године до 31.12.2016. године, понуђач није био
неликвидан дуже од седам дана кумулативно (у збиру);
2) Копија биланса стања и биланса успеха за 2014, 2015. и 2016.
годину;
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У случају да је понуђач физичко лице, као доказ испуњавања услова у
погледу захтеваног финансијског капацитета доставља оверену и потписану
Изјаву дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да
располаже финансијским капацитетом неопходним за извршење
уговорених обавеза по предметној јавној набавци.
У случају да је понуђач предузетник, као доказ испуњавања услова у
погледу захтеваног финансијског капацитета доставља доказ о промету по
пословним банкама за период за који ниje у могућности да достави биланс
стања и биланс успеха.
*У случају заједничке понуде услов у погледу захтеваног финансијског
капацитета
испуњава сваки члан групе и доказ доставља у понуди
**Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља
тражене доказе о финансијском капацитету, већ је дужан је да сам испуни
задати услов.
*Уколико понуду подноси група понуђача , сваки члан групе је дужан
да достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1,
2. и 4. Закона о јавним набавкама.
*Уколико понуђач
је дужан да за

подноси

понуду са

подизвођачем, понуђач

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,с.р
Данило Савић

