
 
Број: 1.1.1-14/7 

Датум: 19.11.2014.године 

 

ПРЕДМЕТ:   Измене и допуне  са појашњењем конкурсне документације за јавну   

набавку мале вредности  рачунарска опрема и материјал број  ЈНМВ 1.1.1-14  

добра по позиву број 1.1.1-14/4 

 

           На основу члана  63.  став 1.  Закона о јавним набавкама («Службени гласник 

РС», бр. 124/12) Комисија за јавну набавку РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ 

сачинила је следеће измене: 

 

1. У Позиву за подношење понуда: 

            Уместо: Предаја 20.11.2014.године до 9,00 часова,. 

 Мења се и гласи: Предаја 24.11.2014.године до 9,00 часова  

            Уместо: Отварање је 20.11.2014.године  у 09,15, 

            Мења се и гласи: Отрварање је 24.11.2014.године у 9,15 часова 

 

2.У Конкурсној  документацији:  

 Уместо: Предаја 20.11.2014.године до 9,00 часова,. 

 Мења се и гласи: Предаја 24.11.2014.године у 9,00 часова 

 Уместо: Отварање је 20.11.2014.године  у 09,15, 

           Мења се и гласи: Орварање је 24.11.2014.године у 9,15 часова 

 

3. Уместо: У обрасцу понуде у табели која се налази на 32. страни конкурсне 

документације ставка „UPS 2“  

Мења се и гласи: „UPS 1“               

 

VI Образац понуде,  на страни 33. 

Уместо:“ IV Гарантни рок__________месеци од дана записничке примопредаје добра.” 

Мења се и гласи : IV Гарантни рок_________ месеци (не сме бити краћи од двадесет 

четири месеца) од дана записничке примопредаје добра  

 

У  Моделу уговора страна 35 члан 5. Који гласи: Добављач гарантује за квалитет и 

функционалност рачунарске опреме и материјала у гарантном периоду који износи 

________ 

Мења се и гласи: Добављач гарантује за квалитет и функционалност рачунарске опреме 

и материјала у гарантном периоду који износи_________________ (не сме бити краћи 

од двадесет четири месеца) 

 

       - Сајт Специјалне болнице за плућне болести „Др Васа Савић“ www.plucna.co.rs 

       - Портал јавних набавки 

Ове измене конкурсне документације чине саставни део конкурсне  

документације.                                                                           

                         КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
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  Нове стране        

 

 

 

 

    VI    ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ     са техничком спецификацијом   

        Понуда  бр. ___________од ____________ године, за јавну набавку број 1.1.1-14 

 

Понуђач може понудити компоненте другачијих карактеристика, што ће навести 

у следећим табелама али понуђена добра морају имати све минимално захтеване 

карактеристике из техничке спецификације саме конкурсне документације. 

 
Врста Техничке карактеристике Понуђени модел   

Сервер 1 Brand name серверски рачунар са 

четворојезгарним процесором брзине 

минимум 3,10 GHz, меморија 32GB , 4 

хард диска капацитета 1TB, "Dynamic 

Smart Array B120i" контролер, оптички 

уређај DVD резач, 2* 10/100/1000 мрежне 

картице, могућност управљања 

инфраструктуром сервера на даљину, миди 

кућиште са напајањем од минимум  350W 

истог произвођача као и сервер, тастатура 

и миш, инсталиран "Linux" серверски 

оперативни систем „UBUNTU“ са 

потребним сервисима 

  

Сервер 2 Brand name серверски рачунар са 

четворојезгарним процесором брзине 

минимум 3,10 GHz, меморија 16GB, 2 хард 

диска капацитета 1TB, "Dynamic Smart 

Array B120i" контролер, оптички уређај 

DVD резач, 2* 10/100/1000 мрежне 

картице, могућност управљања 

инфраструктуром сервера на даљину, миди 

кућиште са напајањем од минимум  350W 

истог произвођача као и сервер, тастатура 

и миш, инсталиран "Linux" оперативни 

систем  

  

UPS 1 Самостојећи уређај за непрекидно 

напајање Бранд наме произвођача, снаге  

360W, 6 x IEC-320 C13, минимална 

аутономија рада при оптерећењу од 60% 6-

8 минута, аутоматско регулисање напона и 

искључивање софтвера, повезивање преко 

"USB" порта. 
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Рачунар 1 Персонални рачунар базиран на 

двојезгарном процесору израђеном у 22nm 

технологији брзине минимум 2,9GHz, са 

минимум 3MB интерне кеш меморије  и 

64- битним сетом инструкција, адекватна 

матична плоча, са интегрисаном 

графичком картицом која подржава 

резолуцију 1920*1080, интегрисана 

мрежна картица 10/100/1000, минимално 1 

серијски и 1 паралелни порт, радна 

меморија 4GB брзине 1600 MHz, хард диск 

500GB, оптички уређај DVD резач, миди 

кућиште са напајањем од минимум  500W, 

тастатура и миш са "USB конектором 

  

Рачунар 2 Персонални рачунар базиран на 

двојезгарном процесору, брзине минимум 

2,4GHz, адекватна матична плоча, са 

интегрисаном графичком картицом која 

подржава резолуцију 1920*1080, видео 

излаз HDMI и VGA, интегрисана мрежна 

картица 10/100/1000, минимално 1 

серијски порт, USB порт 3.0 sa "UASP" 

подршком, 4 x USB 2.0 порта, радна 

меморија 4GB брзине 1333 MHz, хард диск 

320GB, оптички уређај DVD резач, миди 

кућиште са напајањем од минимум  500W, 

тастатура и миш са "USB конектором 

  

Монитор 1 Moнитор TFT LCD, 21.5" са подржаном 

"Full HD" резолуцијом (1.920 x 1.080) са 

LED позадинским осветљењем, однос 

страница 16:9, контраст 3.000:1, 

осветљење минимално 250cd/m² , одзив 

6ms, угао гледања: 178° / 178°, VGA улаз, 

DVI улаз, "Antiflicker" технологија 

подржана 

  

Монитор 2 Moнитор TFT LCD, 23.6" са подржаном 

"Full HD" резолуцијом (1.920 x 1.080) са 

LED позадинским осветљењем, однос 

страница 16:9, контраст 1.000:1, 

осветљење минимално 250cd/m² , одзив 

6ms, угао гледања: 170° / 160°, VGA улаз, 

DVI улаз 

  

Штампач 1 Монохроматски ласерски штампач, A4 

формат,резолуција 1200 x 1200 тачака по 

инчу, брзина штампе минимум 18 страна у 

минути, са смештајном фиоком за папир 

капацитета 150 листова, 8MB меморије, 

USB прикључак, максималан број 

одштампаних страна 5000 месечно 
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Штампач 2 Монохроматски ласерски штампач, A4 

формат, 128MB меморије, ефективна 

резолуција 1200 тачака по инчу, брзина 

штампе минимум 25 страна у минути, са 

улазном фиоком за папир капацитета 250 

листова, излазном фиоком за папир 

капацитета 150 листова , USB прикључак, 

Ethernet 10/100Base-TX прикључак, 

максималан број одштампаних страна 8000 

месечно 

  

Штампач 3 Колор ласерски штампач, A4 формат, 

128MB меморије, sa мрежним 

прикључком, могућност штампе са 

мобилних уређаја , брзина штампе 

минимум 14 страна у минути, са 

смештајном фиоком за папир капацитета 

150 листова, USB2.0 прикључак, Ethernet 

10/100Base-TX прикључак,  максималан 

број одштампаних страна 8000 месечно, 

препоручена штампа 250-1500 месечно. 

  

Штампач 4 Мултифункцијски ласерски штампач, 

монохроматски, штампач/копир/скенер, 

A4 формат, 128MB меморије, резолуција 

600x600 тачака по инчу, брзина штампе 

минимум 20 страна у минути, са улазном 

фиоком за папир капацитета 150 листова, 

излазном фиоком за папир капацитета 100 

листова, ЛЦД екран, могућност штампе са 

мобилних уређаја, USB2.0 прикључак, 

могућност бежичног повезивања, 

максималан број одштампаних страна 8000 

месечно 

  

Switch 1 Бранд наме Layer 2 Switch sa 24 ауто- 

сензитивна  10/100/1000 порта+2 SFP 

порта 100/1000, Web managed, QoS, VLAN, 

меморија 128MB, Switching capacity 

52GBps, са опремом за монтажу у орман  

  

Switch 2 Бранд наме Switch са 8 ауто-сензитивних 

10/100/1000 портова, unmanaged, QoS, са 

опремом за монтажу у орман 

  

MO1 RACK  orman nazidni 19"/6U sa montažom   

MO2 PATCH PANEL  19"/1U za 24 modula , 

prazan - Schrack sa ugradnjom i montažom 

modula i kablova 

  

MO3  RJ45 UTP modul, Cat. 5e, toolless -  са 

уградњом 

  

MO4 Хоризонтални организатор каблова 19"/1U 

са уградњом 

  

MO5 UTP patch kabl Cat. 5e, дужине  1m  са 

уградњом 
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MO6 UTP patch kabl Cat. 5e, дужине 2m  са 

уградњом 

  

MO7 UTP patch kabl Cat. 5e, дужине 3m  са 

уградњом 

  

MO8 UTP patch kabl Cat. 5e, дужине 5m  са 

уградњом 

  

MO9 U/UTP kabel Cat. 5e, 300 MHz, PVC  са 

уградњом 

  

MO10 ПОК каналице 30x20mm са уградњом   

MO11 ПОК каналице 40x40mm са уградњом   

MO12 ПОК каналице 110x60mm са уградњом   

MO13 Nazidna kutija, 80x80mm са уградњом   

MO14 Maska za nazidnu kutiju za RJ45, singlе - 

Schrack са уградњом 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

а) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИ СКРАЋЕНИ 

НАЗИВ ИЗ ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕГИСТРА  

 

 

АДРЕСА ПОНУЂАЧА  

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА  

 (ПИБ)  

ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ 

 

 

 

E-MAIL   ПОНУЂАЧА  

ТЕЛЕФОН  

ТЕЛЕФАКС  

БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ 

БАНКЕ 

 

 

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА 

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА 

 

 

Понуђач је дужан да у понуди  наведе интернет страницу на којој су подаци, који 

су тражени у оквиру услова и доказа из конкурсне документације  јавно доступни - 

ако физички не доставља у понуди захтеване доказе. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Напомена:  

Табелу „Подаци о понуђачу/носилац посла“ попуњава понуђач који наступа самостално 

или понуђач који наступа са подизвођачем као и члан групе понуђача који је носилац 

посла у заједничкој понуди 

 

б) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 

уколико понуду подноси група понуђача 

в) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

1. 

 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 

 

АДРЕСА  

 МАТИЧНИ БРОЈ  

 ПИБ  

 E-MAIL  

 ТЕЛЕФОН  

 ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ 

 

 

 ПРОЦЕНАТ ОД УКУПНЕ 

ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ (НАЈВИШЕ 
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ДО 50% ) КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ 

ПОДИЗВОЂАЧ 

 ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ 

ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ 

 

 

2. 

 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 

 

 

АДРЕСА: 

 

 

 

 

МАТИЧНИ БРОЈ: 

 

 ПИБ  

 E-MAIL  

 ТЕЛЕФОН:  

  

ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: 

 

 ПРОЦЕНАТ ОД УКУПНЕ 

ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ (НАЈВИШЕ 

ДО 50% ) КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ 

ПОДИЗВОЂАЧ:: 

 

 ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ 

ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: 

 

Понуђач је дужан да у понуди  наведе интернет страницу на којој су подаци, који 

су тражени у оквиру услова и доказа из конкурсне документације  јавно доступни - 

ако физички не доставља у понуди захтеване доказе. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача, потребно је да се наведени образац 

копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача 
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 ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1. 

НАЗИВ УЧЕСНИКА У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: 

 

 

 

 

АДРЕСА: 

 

 

 

 

МАТИЧНИ БРОЈ: 

 

 

 

(ПИБ)  

 E-MAIL  

 ТЕЛЕФОН:  

 ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:  

 

2. 

НАЗИВ УЧЕСНИКА У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: 

 

 

 

 

АДРЕСА: 

 

 

 

 

МАТИЧНИ БРОЈ: 

 

 ПИБ  

 E-MAIL  

 ТЕЛЕФОН:  

 ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:  

 

3. 

НАЗИВ УЧЕСНИКА У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: 

 

 

 

 

АДРЕСА: 
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 МАТИЧНИ БРОЈ: 

 ПИБ  

 E-MAIL  

 ТЕЛЕФОН:  

 ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:  

Понуђач је дужан да у понуди  наведе интернет страницу на којој су подаци, који 

су тражени у оквиру услова и доказа из конкурсне документације  јавно доступни - 

ако физички не доставља у понуди захтеване доказе. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попунити само у случају да понуду 

подноси група понуђача (заједничка понуда).   

Наведени образац копирати, попунити и доставити за сваког понуђача који је члан групе 

понуђача  
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I  ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ и са ПДВ-ом – у цену је урачунат превоз на адресу наручиоца 

и уградња рачунарске опреме и материјала према приложеној блок шеми 

 
Врста JM Количина Јединична цена без 

ПДВ 

Укупно вредност без 

ПДВ 

Сервер 1 kom 1     

Сервер 2 kom 1     

UPS 1 kom 6     

Рачунар 1 kom 20     

Рачунар 2 kom 5     

Монитор 1 kom 15     

Монитор 2 kom 10     

Штампач 1 kom 12     

Штампач 2 kom 2     

Штампач 3 kom 1     

Штампач 4 kom 2     

Switch 1 kom 4     

Switch 2 kom 1     

MO 1 kom 3     

MO 2 kom 4     

MO 3 kom 100     

MO 4 kom 12     

MO 5 kom 95     

MO 6 kom 20     

MO 7 kom 30     

MO 8 kom 30     

MO 9 m 1500     

MO 10 m 300     

MO 11 m 150     

MO 12 m 20     

MO 13 kom 50     

MO 14 kom 50     

   

 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ................... ___________________ 

                                        ПДВ................... ___________________ 

УКУПНА  ЦЕНА СА  ПДВ..................... ___________________ 
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II РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ____________дана од дана отварања понуда. 

(рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања, у супротном понуда ће 

бити одбијена као  неприхватљива  ). 

III РОК ИСПОРУКЕ у року од 15 дана (дана од закључења уговора) 

 

IV   ГАРАНТНИ РОК  _________ месеци (не сме бити краћи од двадесет четири месеца) од 

дана записничке примопредаје добра 

 
 

У _____________________  

Дана ______________ 2014.године                                   ПОНУЂАЧ 

                                                                                  ____________________________ 

                                                                                 (Име и презиме овлашћеног лица)                                                                                  

                                                                                

                                                              М.П                  ________________________ 

                                                                                        (Потпис овлашћеног лица) 

 

 

Напомена:  Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, понуду потписује 

и оверава овлашћено лице понуђачa 

                   Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем понуду потписује и оверава  

овлашћено лице понуђача 

                     Уколико  понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) понуду 

потписује и оверава  члан групе који је носилац посла односно његово овлашћено лице 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр.124/12), те 

Одлуке о додели јавне набавке ( навешће се у уговору).године, закључује се  

 

 

У Г О В О Р 

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

БР. ____________ 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:  

1) Специјална болница за плућне болести ''Др Васа Савић'' Зрењанин, (у даљем тексту: 

НАРУЧИЛАЦ), матични број:08671923, ПИБ:101161066, које заступа директор  

Prim. mr med. sc.dr Светлана Јовановић, с једне стране и  

 

2)ДОБАВЉАЧ ДОБАРА 

_______________________________из_______________________, 

____________________________, матични број _________________ ПИБ 

____________________, (у даљем тексту: ДОБАВЉАЧ) које заступа 

________________________ с друге стране  

 

Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују:  

- да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС”, број 124/2012), спровео поступак јавне набавке мале вредности рачунарске опреме 

и материјала, број:JНМВ 1.1.1-14 

- да је Довављач дана ______________године доставио понуду заведену код Добављача 

под бројем __________ од __________. године,  

- да понуда Добављача у потпуности одговара захтеваним техничким карактеристикама 

из конкурсне документације;  

 

Члан 2. 

 

Предмет овог уговора је набавка рачунарске опреме и материјала, по прихваћеној 

понуди Добављача број ____________ од ___________ године.  

 

Цена рачунарске опреме и материјала захтеваних техничких карактеристика је, без 

обрачунатог ПДВ-а:  

___________________________ динара  

 

(словима:______________________________________________________/100)  

 

А са обрачунатим ПДВ-ом је:  

_________________________________ динара  
 

(словима:___________________________________________________________/100)  

Износ обрачунатог ПДВ-а пада на терет Наручиоца.  
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Члан 3. 

 

Добављач дужан да најдуже у року од 15  дана од дана потписивања овог уговора 

изврши испоруку и уградњу рачунарске опреме и материјала према приложеној блок 

шеми која је предмет овог уговора.  

 

Члан 4. 

Укупно уговорену цену из члана 2. овог уговора Наручилац ће уплатити на текући 

рачун Добављача број: _________________________________ , код пословне 

банке:_________________ у року од _______________________ дана од 

________________________________________.  

 

Члан 5. 

 

Добављач гарантује за квалитет и функционалност рачунарске опреме и материјала у 

гарантном периоду који износи ____________________________________(не сме бити 

краћи од двадесет четири месеца). У гарантном периоду Добављач се обавезује да о 

свом трошку отклони све недостатке.  

 

Члан 6. 

 

Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране ће 

покушати да реше споразумно.  

Уколико спорови између Наручиоца и Добављача не буду решени споразумно, уговара 

се надлежност надлежног суда у Зрењанину.  

 

Члан 7. 

 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне 

одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.  

 

Члан 8. 

 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака страна задржава по 

два примерка.  

 

 

 

 

 

ЗА ДОБАВЉАЧА                                                                ЗА НАРУЧИОЦА - ДИРЕКТОР  

___________________________                                     ______________________________  

Prim. mr med. sc.dr Светлана Јовановић 

 

 


