РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
03 Број: 404-8/60-13-03
19. новембар 2013. године
Београд
ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012)
врши се измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку добара: десктоп рачунари
за потребе Народне скупштине Републике Србије, ЈН број 60/13.
На страни 6. Конкурсне документације део текста „За понуђене десктоп рачунаре
понуђач је дужан да понуди гаранцију произвођача у трајању од минимум 36 месеци од дана
испоруке.“
мења се и гласи:
„За понуђене десктоп рачунаре понуђач је дужан да обезбеди гаранцију произвођача
опреме у трајању од минимум 36 месеци и у обавези је да достави потврду произвођача
опреме коју нуди, којом произвођач опреме потврђује гаранцију у трајању од 36 месеци за
понуђене рачунаре и мониторе. Потврда мора бити издата на име понуђача, насловљена на
Наручиоца са позивом на предмет и број јавне набавке.“
На страни 12. Конкурсне документације део текста
„- Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, потписан и
оверен печатом, дат под материјалном и кривичном одговорношћу (образац XI у конкурсној
документацији);
- Техничке карактеристике понуђених добара – у слободној форми.
- Образац Списак најважнијих испоручених добара ( образац XIII у конкурсној
документацији)
-Образац Потврде - Референтне листе ( образац XIV у конкурсној документацији)“
мења се и гласи:
„ - Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, потписан и
оверен печатом, дат под материјалном и кривичном одговорношћу (образац XI у конкурсној
документацији);
- Техничке карактеристике понуђених добара – у слободној форми.
- Потврду произвођача опреме коју понуђач нуди, којом произвођач понуђене опреме
потврђује гаранцију у трајању од 36 месеци за понуђене рачунаре и мониторе.
Потврда мора бити издата на име понуђача, насловљена на Наручиоца са позивом на
предмет и број јавне набавке. Уколико је потврда на страном језику обавезно је
доставити превод на српски језик.
- Образац Списак најважнијих испоручених добара ( образац XIII у конкурсној
документацији)
-Образац Потврде - Референтне листе ( образац XIV у конкурсној документацији)“.
У прилогу се налазе измењене стране.
Председник Комисије за јавну набавку
Предраг Ћулибрк

Zahtevane tehnicke karakteristike:
2
Dijagonala:
21.5-inch
Tehnologija pozadinskog
osvetljenja:
LED ili LCD
Odnos stranica:
16:09
Prirodna rezolucija:
1920:1080
Kontrast:
Tipičan: 1000:1
Vreme odziva:
5 ms
Ugao gledanja ( x/v) :
170°/160°
Tipično osvetljenje:
Povezivanje:
Kablovi:
Usklađenost sa :

Garancija:

300 cd/m2
1xVGA, 1xDVI
DVI kabl, VGA kabl
CE, RoHS, ENERGY STAR®
5.0
3 godine proizvođačke
garancije sa preuzimanjem i
vraćanjem uređaja na adresi
korisnika, radom ovlašćenog
servisera i rezervnim
delovima.

Jedinica
mere
3

Potrebna
kolicina
4

130 KOM

MONITOR

Naziv
1

KOM

Б) Монитор – Захтеване минималне техничке карактеристике:
Cena po
jedinici mere
(bez PDV-a)
5

Cena
ukupno
(bez PDVa)
6

Квалитет
У складу са захтевима из техничке спецификације.
Количина и опис добара
У складу са захтевима из техничке спецификације.
Рок испоруке
Понуђач је дужан да предметна добра испоручи у року који не може бити дужи од 30 дана од
дана обострано потписаног уговора.
Место испоруке
Испорука десктоп рачунара ивршиће се у пословном простору Наручиоца у Београду,
Краља Милана 14.
Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
Квалитативна и квантитативна контрола испоручених добара се врши записнички по пријему
испоручених добара.
Захтеви у погледу гарантног рока
За понуђене десктоп рачунаре понуђач је дужан да обезбеди гаранцију произвођача
опреме у трајању од минимум 36 месеци и у обавези је да достави потврду произвођача
опреме коју нуди, којом произвођач опреме потврђује гаранцију у трајању од 36 месеци за
понуђене рачунаре и мониторе. Потврда мора бити издата на име понуђача, насловљена на
Наручиоца са позивом на предмет и број јавне набавке.
Понуђач мора да гарантује да су предметна добра прописаног квалитета и да ће у
гарантном року правилно функционисати.
Понуђач треба да обезбеди гарантни рок у трајању од 36 месеци за предметна добра
(по пријави одређеног проблема у функционисању испоручене опреме од стране наручиоца), а
која подразумева:
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- Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, потписан и оверен
печатом, дат под материјалном и кривичном одговорношћу (образац XI у конкурсној
документацији);
- Техничке карактеристике понуђених добара – у слободној форми.
- Потврду произвођача опреме коју понуђач нуди, којом произвођач понуђене опреме
потврђује гаранцију у трајању од 36 месеци за понуђене рачунаре и мониторе.
Потврда мора бити издата на име понуђача, насловљена на Наручиоца са позивом на
предмет и број јавне набавке. Уколико је потврда на страном језику обавезно је
доставити превод на српски језик.
- Образац Списак најважнијих испоручених добара ( образац XIII у конкурсној
документацији)
-Образац Потврде - Референтне листе ( образац XIV у конкурсној документацији)
Уколико понуђач има трошкове приликом сачињавања понуде доставиће и Образац
трошкова припреме понуде, потписан и печатом оверен (образац IX у конкурсној
документацији).
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов
саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и
печатом оверава.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији - не
односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном
одговорношћу (образац X у конкурсној документацији - Образац изјаве о независној понуди,
образац XI у конкурсној документацији - Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона
о јавним набавкама).
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање
изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (образац X у конкурсној документацији Образац изјаве о независној понуди, образац XI у конкурсној документацији - Образац изјаве
у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама), достављају се за сваког учесника у
заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује и печатом
оверава образац који се на њега односи.
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом
оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање
изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
4. Понуда са варијантама
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. Начин измене, допуне и опозива понуде
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи
који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Народна скупштина
Републике Србије, Београд, Краља Милана 14, са назнаком „Измена понуде за јавну
набавку добара: десктоп рачунари, ЈН број 60/13, - НЕ ОТВАРАТИ“ или „Допуна понуде за
јавну набавку добара: десктоп рачунари, ЈН број 60/13, - НЕ ОТВАРАТИ“ или „Опозив
понуде за јавну набавку добара: десктоп рачунари, ЈН број 60/13, - НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и седиште понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
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