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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН 
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, 
МЕСТО ИСПОРУКЕ И СЛ. 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
Набавка добара – Набавка рачунара са пратећом опремом 

Посебни захтеви везани за предметну јавну набавку 

Место испоруке: Франко магацин наручиоца. 

Рок испоруке: До 3 дана од дана достављања захтева Наручиоца. 

Гарантни рок: Не може бити краћи од 12 месеца од дана испоруке. 

Одржавање: Пренешена гаранција произвођача. Понуђач је у обавези да обезбеди редовно и ванредно одржавање и сервисирање у грантном року за предметна 

добра. У грантном року сви трошкови сервиса, редовног и ванредног одржавање покривеног гаранцијом падају на терет добављача. 

Квалитет и начин утврђивања квалитета (потреба за одређивањем надзорног органа): Наручилац тражи добра из спецификације доброг квалитета, по 

могућности од познатих произвођача. Квалитет мора да одговара важећим стандардима Републике Србије и испуњава све услове предвиђене прописима којима се 

регулишу производња и промет робе која је предмет ове набавке. Сва захтевана добра морају бити нова, не репарирана, рефабрикована и слично и 

4 од 34 

безбедне по 

здравље људи и нешкодљива за животну средину. Добављач је у потпуности одговоран наручиоцу за 

редни  

број 

предмет набавке 

(назив добра) 
опис/квалитет 

јединица  

мере 
коли 

1.  
Рачунар 

• Monitor 21,5ˮ 
• PROCESOR AMD QUAD CORE ili INTEL QUAD CORE 
• RAM MEMORIJA 4GB DDR3 
• HARD DISK 500 GB 
• DVD RW 
• Microsoft Office basic (samo WORD I EXCELL)  
• Operativni sistem Win 7 
• Tastatura, miš, zvučnici 

ком 4 

2.  
Рачунар 

• Monitor najmanje 18,5ˮ 
• PROCESOR INTEL CELERON od 2,5 GH pa naviše 
• RAM 4GB DDR3 
• HARD DISK 500 GB 
• Grafika Integrisana 
• DVD RW 
• Microsoft Office basic (samo WORD I EXCELL)  
• Operativni sistem Win 7 
• Tastatura, miš, zvučnici 

ком 3 

3.  
Скенер HP Scanjet 300 Flatbed Scanner (L2733A) A4 ILI Mustek BearPaw 2448 CU Pro II A4 или 

одговарајући комад 1 

4.  
Штампач HP LASER JAT P 1102 или одговарајући комад 3 

5.  
Тастатура Logitech Keyboard K120 или одговарајући комад 3 

6.  
Звучници Logitech zvučnici S-120 или одговарајући пар 3 

7.  
Миш MOUSE M100 Logitech или одговарајући комада 3 
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• Податке о  члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

•  Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV 
конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. Понуђачи из групе 
понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име 
задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.  

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 
јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 
ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

10.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Цену за испоручена добра Наручилац ће платити добављачу у законском року, не дужем од 45 дана од дана 
испостављања фактуре. Обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12). Почетак рока 
измирења новчаних обавеза регулисан је чланом 3. став 3. Законом о роковима измирења новчаних обавеза 
у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12). Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност. 

: 

10.2. Место испоруке: Франко магацин наручиоца. 

10.3. Рок испоруке: До 3 дана од дана достављања захтева Наручиоца. 

10.4. Гарантни рок: Не може бити краћи од 12 месеца од дана испоруке. 

10.5. Одржавање

Понуђач је у обавези да обезбеди редовно и ванредно одржавање и сервисирање у грантном року за 
предметна добра. 

: Пренешена гаранција произвођача.  

У грантном року сви трошкови сервиса, редовног и ванредног одржавање покривеног гаранцијом падају на 
терет добављача. 

10.6. Квалитет и начин утврђивања квалитета (потреба за одређивањем надзорног органа): Наручилац 
тражи добра из спецификације доброг квалитета, по могућности од познатих произвођача. Квалитет мора да 
одговара важећим стандардима Републике Србије и испуњава све услове предвиђене прописима којима се 
регулишу производња и промет робе која је предмет ове набавке. Сва захтевана добра морају бити нова, не 
репарирана, рефабрикована и слично и безбедне по здравље људи и нешкодљива за животну средину. 
Добављач је у потпуности одговоран наручиоцу за благовременост, квантитет и квалитет испоручених 
добара. Одговорна лица добављача, дужна су да поступају према правилима струке, поштујући важеће 
стандарде код испоруке добара из предмета јавне набавке. Програмер-администратор, Руководилац сектора 
комерцијале и набавке код наручиоца, имају овлашћење да контролишу усаглашеност испоручених добара са 
захтеваним спецификацијама.    

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења 
понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи  

10.7. Захтев у погледу рока важења понуде: 

14 од 34 



ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац ЈНМВ-09/2016 
Укупна понуђена цена без ПДВ износи ___________________ динара. 

ПДВ износи ___________________ динара. 

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом износи ___________________ динара. 

Цену за испоручена добра Наручилац ће платити добављачу у законском року, не дужем од 45 дана од дана 
испостављања фактуре. Обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12). Почетак рока 
измирења новчаних обавеза регулисан је чланом 3. став 3. Законом о роковима измирења новчаних обавеза 
у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12). Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност. 

Место испоруке: Франко магацин наручиоца. 

Рок испоруке: ________ дана од дана достављања захтева Наручиоца. (Обавезно уписати)  
До 3 дана од дана достављања захтева Наручиоца. 
Гарантни рок: ____________ месеца од дана испоруке. (Обавезно уписати) Не може бити краћи од 12 
месеци од дана испоруке. 

Одржавање: Пренешена гаранција произвођача. 
Понуђач је у обавези да обезбеди редовно и ванредно одржавање и сервисирање у грантном року за 
предметна добра. 
У грантном року сви трошкови сервиса, редовног и ванредног одржавање покривеног гаранцијом падају на 
терет добављача. 
Квалитет и начин утврђивања квалитета (потреба за одређивањем надзорног органа): Наручилац тражи 
добра из спецификације доброг квалитета, по могућности од познатих произвођача. Квалитет мора да 
одговара важећим стандардима Републике Србије и испуњава све услове предвиђене прописима којима се 
регулишу производња и промет робе која је предмет ове набавке. Сва захтевана добра морају бити нова, не 
репарирана, рефабрикована и слично и безбедне по здравље људи и нешкодљива за животну средину. 
Добављач је у потпуности одговоран наручиоцу за благовременост, квантитет и квалитет испоручених 
добара. Одговорна лица добављача, дужна су да поступају према правилима струке, поштујући важеће 
стандарде код испоруке добара из предмета јавне набавке. Програмер-администратор, Руководилац сектора 
комерцијале и набавке код наручиоца, имају овлашћење да контролишу усаглашеност испоручених добара са 
захтеваним спецификацијама.  

Остало: Понуђач је у обавези да испоручи и инсталира лиценцирани софтвер дефинисан техничком 
спецификацијом за предметну набавку. 

Рок важења понуде ________ дана од дана отварања понуда.  (Обавезно уписати) Не може бити краћи од 
60 дана од дана отварања понуда.  
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 
продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 
мењати понуду. 
                      Датум                                                                                               Понуђач 

    М. П.  

  ____________________________                                                 ______________________________ 

Напомене
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: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени и да је сагласан са наведеним условима. Уколико понуђачи 
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који 
ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 


	4-34 izmena
	14-34
	26-34

