ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Назив органа који
спроводи поступак:

Управа за заједничке послове републичких органа
као тело за централизоване јавне набавке

Адреса:

Београд, Немањина 22-26

Интернет страница:

www.uzzpro.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне
набавке:

Отворени поступак –
централизована јавна набавка број 2/2019

Врста предмета:

Добра

Опис предмета
набавке, назив и
ознака из општег
речника набавке:

Предмет централизоване јавне набавке је набавка
рачунарске опреме - хардвер (чија појединачна
вредност не прелази износ од 500.000,00 динара).
Назив и ознака из општег речника јавних набавки:
30200000-1 Рачунарска опрема и материјал.

Закључење оквирног
споразума и време
трајања оквирног
споразума:

Измена конкурсне
документације:

Јавна набавка се спроводи као централизована јавна
набавка, ради закључења оквирног споразума са
једним понуђачем, на период од једне године.
Поступајући на основу члана 63. став 1. и 2. Закона о
јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) Управа за заједничке
послове републичких органа врши измену конкурсне
документације у Партији 15 на страни 64 од 107,
Партији 17 на страни 66 од 107 и Партији 19 на
страни 68 од 107 конкурсне документације.
Измена се врши у складу са одговором наручиоца на
Појашњење 2 од 27.03.2019. године и односи се на
проширивост радне меморије рачунара.
У осталом делу конкурсна документација остаје
неизмењена.
Потребно је понуду сачинити на измењеним
странама конкурсне документације које се налазе у
прилогу.

Лице за контакт:

Мила Сашић, телeфон 011/2658-875

Страна 64 од 107
Партија 15 - Радне станице Тип 4

Опис карактеристике
Процесор:Intel® Core i5 8500 мин. 3,0 GHz, Smart cache 9 MB; Меморија:мин. 8 Gb, DDR4 2666 Mhz
(прошириво до мин. 32 Gb);Кућиште:SFF ;Хард диск:мин. 500 Gb, SATA III (min. 7200 rpm.) ;Графичка
карта:HD Intel Интегрисана;Оптички читач:DVD+/-RW DL;Улаз / Излаз:мин. 4 x USB 3.1 (2 са предње
стране , 2 са зaддње стране) мин. 4 x USB 2.0 (2 са предње стране , 2 са зaдње стране), прикључак за
слушалице + микрофон са предње и прикључак за а слушалице са задње стран, мин. 1 x RS 232 9 pin , 1x
VGA , 1x Display port; PCI слотови:1 x PCIe x16, 1 x PCIe x1, 1xM2 слот;Безбедност:TPM 2.0
hardware;Тастатура:Локализована на српски са издвојеним нумеричким делом оптички;Миш:УСБ - оптички
;Мрежна опрема:Интегрисан GLAN (10/100/1000 Mbs);Звучна карта:Интегрисана и звучници интегрисани у
кућиште рачунара или монитор;Напајање:мин. 200W (85% ефикасности);Оперативни систем:Windows 10
Professional x64 ; Монитор:мин. 23" Full HD widescreen (16:9) , Резолуција мин 1920 x 1080 native , Време
освежавања макс. 5 ms , Контраст 1000:1 , Угао гледања (h/v) 178º / 178º, Улаз 1 x VGA, 1 x HDМI,
испоручити VGA кабл; Гаранција:Минимално 36 месеци (са могућношћу провере на званичном сајту
произвођача путем серијског броја уређаја);Остало:Рачунар и Монитор морају бити од истог произвођача.
Рачунар мора да буде EPEAT Registered, Energy star, TCO сертификован. Монитор мора бити Energy star,
TCO сертификован.

Произвођач/Модел

Количина

Јед. цена без
ПДВ-а

Јед. цена са
ПДВ-ом

1

2

3

4

Укупно
без ПДВ-а
(2х3)
5

Укупно
са ПДВ-ом (2х4)

394

Рок испоруке не може бити дужи од 30 дана.
Понуђени рок испоруке је ____________________ дана.
(уписати понуђени рок)
Понуђени период гаранције је _______________________ месеци.
(уписати)

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Управа за заједничке послове републичких органа,
Београд, Немањина 22-26 – ЦЈН 2/2019

6

Страна 66 од 107

Партија 17 - Радне станице Тип 6

Опис карактеристике
Процесор:Intel® Core i3 8100 мин. 3,6 GHz, Smart cache 6 MB; Меморија:мин. 4 Gb, DDR4 2666 Mhz
(прошириво до мин. 32 Gb);Кућиште:SFF ;Хард диск:мин. 256 Gb SSD ;Графичка карта:HD Intel
Интегрисана;Оптички читач:DVD+/-RW DL;Улаз / Излаз:мин. 4 x USB 3.1 (2 са предње стране , 2 са зaдње
стране) мин. 4 x USB 2.0 (2 са предње стране , 2 са зaдње стране), прикључак за слушалице + микрофон са
предње и прикључак за а слушалице са задње стране , мин. 1 x RS 232 9 pin , 1x VGA , 1x Display port; PCI
слотови:1 x PCIe x16, 1 x PCIe x1, 1xM2 слот;Безбедност:TPM 2.0 hardware;Тастатура:Локализована на
српски са издвојеним нумеричким делом оптички;Миш:УСБ - оптички; Мрежна опрема:Интегрисан GLAN
(10/100/1000 Mbs); Звучна карта:Интегрисана и звучници интегрисани у кућиште рачунара или
монитор;Напајање:мин. 200W (85 % ефикасности);Оперативни систем:Windows 10 Professional x64 ;
Монитор:мин. 23" Full HD widescreen (16:9) , Резолуција мин 1920 x 1080 native , Време освежавања макс. 5
ms , Контраст 1000:1 , Угао гледања (h/v) 178º / 178º, Улаз 1 x VGA, 1 x HDМI, испоручити VGA кабл;
Гаранција:Минимално 36 месеци (са могућношћу провере на званичном сајту произвођача путем серијског
броја уређаја);Остало:Рачунар и Монитор морају бити од истог произвођача. Рачунар мора да буде EPEAT
Registered, Energy star, TCO сертификован. Монитор мора бити Energy star, TCO сертификован.

Произвођач/Модел

Количина

Јед. цена без
ПДВ-а

Јед. цена са
ПДВ-ом

1

2

3

4

Укупно
без ПДВ-а
(2х3)
5

Укупно
са ПДВ-ом (2х4)

245

Рок испоруке не може бити дужи од 30 дана.

Понуђени рок испоруке је ____________________ дана.
(уписати понуђени рок)

Понуђени период гаранције је _______________________ месеци.
(уписати)

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Управа за заједничке послове републичких органа,
Београд, Немањина 22-26 – ЦЈН 2/2019

6

Страна 68 од 107
Партија 19 - Радне станице Тип 8

Опис карактеристике
Процесор:Intel® Core i5 8500 мин. 3,0 GHz, Smart cache 9 MB; Меморија:мин. 8 Gb, DDR4 2666 Mhz
(прошириво до мин. 32 Gb);Кућиште:SFF ;Хард диск:мин. 1000 Gb, SATA III (min. 7200 rpm.) ;Графичка
карта:HD Intel Интегрисана;Оптички читач:DVD+/-RW DL;Улаз / Излаз:мин. 4 x USB 3.1 (2 са предње стране
, 2 са зaдње стране) мин. 4 x USB 2.0 (2 са предње стране , 2 са зaдње стране), прикључак за слушалице +
микрофон са предње и прикључак за а слушалице са задње стране, мин. 1 x RS 232 9 pin , 1x VGA , 1x
Display port; PCI слотови:1 x PCIe x16, 1 x PCIe x1, 1xM2 слот;Безбедност:TPM 2.0
hardware;Тастатура:Локализована на српски са издвојеним нумеричким делом оптички;Миш:УСБ - оптички;
Мрежна опрема:Интегрисан GLAN (10/100/1000 Mbs);Звучна карта:Интегрисана и звучници интегрисани у
кућиште рачунара или монитор; Напајање:мин. 200W (85 % ефикасности);Оперативни систем:Windows 10
Professional x64 ; Монитор:мин. 23" Full HD widescreen (16:9) , Резолуција мин 1920 x 1080 native , Време
освежавања макс. 5 ms , Контраст 1000:1 , Угао гледања (h/v) 178º / 178º, Улаз 1 x VGA, 1 x HDМI,
испоручити VGA кабл; Гаранција:Минимално 36 месеци (са могућношћу провере на званичном сајту
произвођача путем серијског броја уређаја);Остало:Рачунар и Монитор морају бити од истог произвођача.
Рачунар мора да буде EPEAT Registered, Energy star, TCO сертификован. Монитор мора бити Energy star,
TCO сертификован.

Произвођач/Модел

Количина

Јед. цена без
ПДВ-а

Јед. цена са
ПДВ-ом

1

2

3

4

Укупно
без ПДВ-а
(2х3)
5

Укупно
са ПДВ-ом (2х4)

250

Рок испоруке не може бити дужи од 30 дана.

Понуђени рок испоруке је ____________________ дана.
(уписати понуђени рок)

Понуђени период гаранције је _______________________ месеци.
(уписати)

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Управа за заједничке послове републичких органа,
Београд, Немањина 22-26 – ЦЈН 2/2019

6

