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 36 на страни 85 од 107 и у
Партији 37 на страни 86 од 107.
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 85 од 107

Партија 36 - Уређај за непрекидно напајање Тип 1
Опис карактеристике
Topologija Line-interactive; Talasni oblik (na baterijskom napajanju) sinus; Snaga 1500VA/100W; Izlazni napon:
230V; Distorzija izlaznog napona: manje od 5% na punom opterećenju; Izlazna frekvencija: 50Hz (47-53Hz); Izlazni
konektori: 4 kom IEC 320 C13, 2 kom IEC jumpers; Ulazni napon: 230V (160-286V), 50Hz +/-3Hz; Ulazni napon,
prilagodljiv opsegu: 151-302V; Ulazni konektori: IEC 320 C14; Baterije: dihtovane, olovne, bezodržavajuće;
Autonomija: 7,2 min na 1000W; “Hot-swappable” baterije; Efikasnost: 95,3% na 25% nominalnog opterećenja (Pn);
98,1% na 75%Pn; 98,4% na 100%Pn; Mogućnost (opcija) EPO funkcije isključenja u slučaju nužde; Komunikacija:
USB, LCD kontrolni panel, zvučni alarmi, LED status indikatori, mrežna kartica (Network Card); Intinuitivni LCD
display sa prednje strane uredjaja, sa navigacionim tasterima, pomoću kojih je moguće jednostavnom navigacijom
pratiti sve trenutne parametre UPS-a; Single switched outlet group: utičnice UPS-a mogu da se kontrolišu nezavisno
od samog UPS uređaja za restartovanje priključenih uređaja, mogućnost sekvencijalnog uključenja i isključenja
(on/off) i mogućnost rasterećenja isključivanjem nekritične opreme; Mogućnost određivanja datuma zamene internog
baterijskog paketa UPS-a putem LCD display-a; (tačan podatak mesec/godina); Temperaturno kompenzovano
punjenje baterija; ROHS usaglašeno; Cold start; Green mode; Energy meter (LCD display) pruža stvarne podatke
potrošnje kWh; Automatski self-test, periodično automatsko uključivanje baterija; Dimenzije (VxŠxD): 86mm x
432mm x 477mm; Uslovi radnog okruženja: 0-40C, rel.vlažnost 0-95%; Standardi: CE, EAC, EN/IEC 62040-1,
EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE; Garancija 3 godine za UPS, 2 godine za baterije;

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)

103

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
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Страна 86 од 107
Партија 37 - Уређај за непрекидно напајање Тип 3

Опис карактеристике
Topologija Line-interactive; Talasni oblik (na baterijskom napajanju) sinus; Snaga 2200VA/1980W; Izlazni napon:
230V; Izlazna frekvencija: 50Hz +/-3Hz;Izlazni konektori: 8 kom IEC 320 C13, 3 kom IEC jumpers, 1 kom IEC 320
C19; Ulazni napon: 230V (160-286V), 50Hz +/-3Hz; Ulazni napon, prilagodljiv opsegu: 151-302V; Ulazni konektori:
IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P; Baterije: dihtovane, olovne, bezodržavajuće; Autonomija: 5,4 min na 1980W;
“Hot-swappable” baterije; Efikasnost: 97,4% na 25% nominalnog opterećenja (Pn); 98,5% na 75%Pn; 98,6% na
100%Pn; Komunikacija: USB, LED kontrolni panel, zvučni alarmi, mrežna kartica (Network Card); Single switched
outlet group: utičnice UPS-a mogu da se kontrolišu nezavisno od samog UPS uređaja za restartovanje priključenih
uređaja, mogućnost sekvencijalnog uključenja i isključenja (on/off) i mogućnost rasterećenja isključivanjem nekritične
opreme; Mogućnost određivanja datuma zamene internog baterijskog paketa UPS-a putem LCD display-a (tačan
podatak mesec/godina); Temperaturno kompenzovano punjenje baterija; ROHS usaglašeno; Cold start; Green mode;
Energy meter (LCD display) pruža stvarne podatke potrošnje kWh; Automatski self-test, periodično automatsko
uključivanje baterija; Dimenzije (VxŠxD): 86mm x 480mm x 683mm; Uslovi radnog okruženja: 0-40C, rel.vlažnost 095%; Standardi: CE, EAC, EN 60950, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, ENERGY STAR V1.0 (EU), GS Mark,
IRAM, RCM, VDE; Garancija 3 godine za UPS, 2 godine za baterije;

Произвођач/Модел

Количина

Јед. цена без
ПДВ-а

1

2

3

Јед. цена са
ПДВ-ом
4

Укупно
без ПДВ-а
(2х3)
5

Укупно
са ПДВ-ом (2х4)

47

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
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