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речника набавке:

Органи државне управе

Број партија:

2

Број и назив партије
Партија 1 Партија 2 -

Јавна набавка мале вредности број 69/2018
Добра
Набавка телекомуникационе опреме.
Телекомуникациона опрема 32552100-8

Назив и ознака из
општег речника
Телефонски и факс апарати, телефонске
Телекомуникациона опрема
централе и резервни извори напајања
32552100-8.
типа Panasonic
Телефонски
апарати,
картице
за
Телекомуникациона опрема
телефонске централе и замена батерија
32552100-8.
типа Ericsson

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени
гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), врши се измена и допуна
конкурсне документације и то:
На страни 4 од 53 конкурсне документације, брише се тачка 6.
Лагер листа за Партију 2
На страни 10 од 53 конкурсне документације, брише се алинеја:
-„Понуђач је дужан да у понуди (за Партију 2) достави лагер
листу за све ставке из обрасца спецификације са структуром понуђене
цене, са јасно обележеним траженим резервним деловима, за
телефонске централе Еricsson MX-ONE TSW и Ericsson MD 110.
Наручилац задржава право да у фази стручне оцене понуда, ради
провере лагер листе, изврши увид у магацински простор понуђача и
утврди да ли понуђач поседује сва тражена добра из обрасца
Измена
конкурсне
спецификације.
документације:
Уколико стварно стање у магацину и достављена лагер листа
нису усклађени, Наручилац ће понуду понуђача одбити као
неприхватљиву.“
На страни 10 од 53 конкурсне документације додаје се изјава
–Партија 2- коју је потребно да понуђачи попуне, потпишу и овере,
која је саставни део конкурсне документације и биће саставни део
уговора.
Измењене стране конкурсне документације налазе се у прилогу.
У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.
Потребно је да Понуђачи понуду доставе у складу са измењеном
конкурсном документацијом.
Због наведене измене и допуне биће продужен рок за подношење
понуда.
Лице за контакт:
Мила Сашић, телeфон 011/2658-875
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III
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
1. Квалитет
Добра која су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета задовољавати
важеће стандарде.
2. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету
испоручених добара, Продавац je дужан да одмах по позиву и у року не дужем од 12 часова,
испоручено добро замени новим, у противном Наручилац задржава право да раскине Уговор.
3. Овлашћење за Партију 2
Понуђач мора бити овлашћен од произвођача опреме или овлашћеног
дистрибутера на територији Републике Србије, за испоруку опреме и оригиналних резервних
делова из производног програма произвођача за телефонске централе Ericsson MX-ONE TSW и
Ericsson MD 110.
Понуђач је дужан да као доказ у понуди достави овлашћење од произвођача
опреме или овлашћеног дистрибутера на територији Републике Србије. Овлашћење мора
бити насловљено на наручиоца са позивом на број и предмет јавне набавке, као и подацима
о понуђачу.
4 Место испоруке
Испорука добара вршиће се на локацијама републичких органа у Београду и то:
- Улица Немањина број 22-26;
- Улица Немањина број 11 и
- Булевар Михајла Пупина број 2
5. Рок и начин испоруке
Рок испоруке добара не може бити дужи од 5 дана, од дана усменог или писменог
захтева овлашћеног лица Наручиоца.
6. Гаранција
Понуђач је дужан да за предметна добра да гаранцију минимум 24 месеца.
Гарантни рок тече од записничке примопредаје добара.
7. Неспецифицирана добра
Уколико се укаже потреба за добрима која нису исказана у Обрасцу
спецификације, понуђач може прибавити неопходна добра по претходно прибављеној сагласности
од стране овлашћеног лица Наручиоца. Наведена добра биће плаћена на основу приложеног
рачуна, до износа који је назначио Наручилац у у Обрасцу спецификације.
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ИЗЈАВА
-Партија 2-

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ћу
током реализације уговора, у року од 5 дана, од дана усменог или писменог захтева
овлашћеног лица Наручиоца, испоручити у оригиналном фабричком паковању оригиналне
резервне делове из производног програма произвођача за телефонске централе Ericsson
MX-ONE TSW и Ericsson MD 110 и то:
-Дигитални телефонски апарат (Ericsson DBC 4223 или ”одговарајуће”)
-Дигитални телефонски апарат (Ericsson DBC 4222 или ”одговарајуће”)
-Дект телефонски апарат (Ericsson DT 390 или ”одговарајуће”)
-Картица за дигиталне локале (Ericsson ELU 33 или ”одговарајуће”)
-Картица за аналогне локале (Ericsson ELU 34 или ”одговарајуће”)
-Картица за прихватање примарног ISDN-а (Ericsson TLU 76 или ”одговарајуће”)
-Исправљачка јединица BML 351054 (Ericsson или ”одговарајуће”)
-Исправљачка јединица BML 351056 (Ericsson или ”одговарајуће”)
-Конвертор напона (Ericsson DC/DC ROF 1376303 или ”одговарајуће”)
-Базна станица (Ericsson BS 330 или ”одговарајуће”)

Потпис овлашћеног лица
М.П.
Датум: __________________
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