АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
,,ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
11000 БЕОГРАД, Немањина 6, MБР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
11000 Београд, Немањина 6
Телефон: +381 11 362 00 94
ЖАТ: 50-08
Број: 24/2018-1257
Датум: 08.06.2018.
Нa oснoву члaнa 63. стaв 1 Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa (Службeни глaсник РС брoj 124/2015,
14/2015 и 68/2015), нaручилaц врши

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1
У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЗА
ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ И ЕРП
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 4/2018
1. На страни 6/55 Конкурсне документације, у оквиру тачке 3.2. Техничке
карактеристике (спецификације), мења се технички услов за позицију 7 из
спцецификације – Оптички уређај:

Kућиште
Централни
процесор CPU
Чипсет
Графичка карта
Звучна карта
Радна меморија
Оптички уређај
Мрежна картица
за LAN
Тврди диск

Прикључци

Персонални рачунар
Ultra Small Form Factor, предвиђено за монтажу са задње стране
монитора
Intel Pentium G4560T, основни такт мин. 2.9GHz, 2C/4T, 3MB cache,
14nm или одговарајуће
Intel B250 или одговарајуће
Intel HD интегрисана или одговарајуће
Интегрисана
mин. 4GB DDR4 2400MHz са могућношћу проширења до
минимално 32GB
DVD RW
10/100/1000 MBit/s интегрисана на плочи
мин. 500GB SATA 7200rpm
Mин 2x USB 3.1 напред
Mин 2x USB 3.1+ 2x USB 2.0 позади
1xHDMI, 1x DVI или Display port
Прикључак за слушалице и микрофон са предње стране
1x RJ-45

PCI слотови

2x M.2 slot

Безбедност
Напајање

TPM 2.0 hardware
Мин. 65W, екстерно
Локализована тастатура на српски језик са издвојеном нумеричком
тастатуром, Оптички миш (оба од истог произвођача као и рачунар)
Гaрaнциja: мин. 36 месеци прoизвoђaчкe гaрaнциje, проверљива на
сајту произвођача опреме на основу уноса серијског броја рачунара

Улазни уређаји
Гаранција

1

Усклађеност са
стандардима
Oперативни
систем и
додатни софтвер

Energy Star, EPEAT® WEEE, RoHS
Microsoft Windows 10 Pro + Micorsoft Office Home and Business
2016

и гласи:

Kућиште
Централни
процесор CPU
Чипсет
Графичка карта
Звучна карта
Радна меморија
Оптички уређај
Мрежна картица
за LAN
Тврди диск

Прикључци

Персонални рачунар
Ultra Small Form Factor, предвиђено за монтажу са задње стране
монитора
Intel Pentium G4560T, основни такт мин. 2.9GHz, 2C/4T, 3MB cache,
14nm или одговарајуће
Intel B250 или одговарајуће
Intel HD интегрисана или одговарајуће
Интегрисана
mин. 4GB DDR4 2400MHz са могућношћу проширења до
минимално 32GB
не
10/100/1000 MBit/s интегрисана на плочи
мин. 500GB SATA 7200rpm
Mин 2x USB 3.1 напред
Mин 2x USB 3.1+ 2x USB 2.0 позади
1xHDMI, 1x DVI или Display port
Прикључак за слушалице и микрофон са предње стране
1x RJ-45

PCI слотови

2x M.2 slot

Безбедност
Напајање

TPM 2.0 hardware
Мин. 65W, екстерно
Локализована тастатура на српски језик са издвојеном нумеричком
тастатуром, Оптички миш (оба од истог произвођача као и рачунар)
Гaрaнциja: мин. 36 месеци прoизвoђaчкe гaрaнциje, проверљива на
сајту произвођача опреме на основу уноса серијског броја рачунара

Улазни уређаји
Гаранција
Усклађеност са
стандардима
Oперативни
систем и
додатни софтвер

Energy Star, EPEAT® WEEE, RoHS
Microsoft Windows 10 Pro + Micorsoft Office Home and Business
2016

2. На страни 33/55 Конкурсне документације, мења се Образац 1 – Образац понуде и дат
је у прилогу.
У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.
Напомена:
Измене и допуне чине саставни део конкурсне документације за јавну набавку рачунара и
рачунарске опреме за пословни информациони систем и ЕРП, у отвореном поступку, по партијама,
јавна набавка број 4/2018.
Понуђач је дужан да понуду сачини и поднесе у складу са извршеном изменом и допуном
конкурсне документације. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Комисија за јавну набавку
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(Образац 1)
Број понуде:_______________
Датум:_____________________
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Рачунари и рачунарска опрема за пословни информациони систем и ЕРП
у отвореном поступку, јавна набавка број 4/2018
Назив понуђача:
Правно лице је разврстано по величини у:

-микро -мало -среднје -велико

(заокружити)

Адреса понуђача:
Седиште понуђача (град и општина):
Матични број:

,

ПИБ:

Wеb site:

,

е-маил за пријем документата:

Број телефона:

,

Факс за пријем докумената:

Овлашћено лице:
Особа за контакт:
Радно време понуђача:

Број рачуна понуђача:
Понуда се подноси: (заокружити)
a)

самостално

b) понуда са подизвођачем

c)

Заједничка понуда

Б) Навести податке о подизвођачима (уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/има):
1. у извршењу предмета набавке подизвођач:
адреса:

,

матични број:

особа за контакт:
са

,

,

ПИБ:

,

ПИБ:

број телефона:

% учешћа (не више од 50%) извршава следеће:

2. у извршењу предмета набавке подизвођач:
адреса:

,

матични број:

особа за контакт:
са

,

број телефона:

% учешћа (не више од 50%) извршава следеће:

В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се понуда пондоси као заједничка
понуда):
адреса:

1.
матични број:

,

ПИБ:

особа за контакт:

,

2.

адреса:

матични број:
особа за контакт:

,

број телефона:

,

број телефона:

број рачуна:

ПИБ:
,

,

број рачуна:
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КОМЕРЦИЈАЛНИ ДЕО ПОНУДЕ

Р.
бр

Назив добара и опис
захтеваних техничкких
карактеристика

1.

Персонални рачунар
Mинимум тeхничких
кaрaктeристикa кoje мoрa
дa пoсeдуje:
Kућиште:
Ultra Small Form Factor,
предвиђено за монтажу
са задње стране
монитора

Назив добара и и опис
технички карактеристика
понуђених добара (обавезно
попунити)

Назив:

Ј.м

Количина

ком

170

Јединична цена у
РСД без ПДВ-а

Укупна цена у РСД без
ПДВ-а

Прoизвoђaч:
Линк:
Moдeл:
Kућиште :

Централни процесор CPU:

Централни процесор CPU:

Intel Pentium G4560T,
основни такт мин.
2.9GHz, 2C/4T, 3MB
cache, 14nm или
еквивалент
Чипсет:

Чипсет:

Intel B250 или еквивалент

Графичка карта:
Intel HD интегрисана или
еквивалент
Звучна карта:
Интегрисана
Радна меморија:
мин . 4GB DDR4
2400MHz са могућношћу
проширења до
минимално 32GB
Оптички уређај:
НЕ

Графичка карта:

Мрежна картица за LAN:

Мрежна картица за LAN:

10/100/1000 MBit/s
интегрисана на плочи
Тврди диск:

Тврди диск:

Звучна карта:
Радна меморија:

Оптички уређај:

мин. 500GB SATA 7200rpm

Прикључци:
o Mин 2x USB 3.1
напред
o Mин 2x USB 3.1+
2x USB 2.0 позади
o 1xHDMI, 1x DVI
или Display port
o Прикључак за
слушалице и
микрофон са
предње стране
o 1x RJ-45
PCI слотови:
2x M.2 slot
Безбедност:
TPM 2.0 hardware
Напајање:
Мин. 65W, екстерно
Улазни уређаји:
Локализована тастатура

Прикључци:

PCI слотови:
Безбедност:
Напајање:
Улазни уређаји:
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на српски језик са
издвојеном нумеричком
тастатуром, Оптички
миш (оба од истог
произвођача као и
рачунар)
Гаранција:
мин. 36 месеци
прoизвoђaчкe гaрaнциje,
проверљива на сајту
произвођача опреме на
основу уноса серијског
броја рачунара
Усклађеност са
стандардима:
Energy Star, EPEAT®
Одлагање електронског
материјала:
WEEE, RoHS
Oперативни систем и
додатни софтвер:
Microsoft Windows 10 Pro
+ Micorsoft Office Home
and Business 2016
2.

ТFТ Монитор
Mинимум тeхничких
кaрaктeристикa кoje мoрa
дa пoсeдуje:
Диjaгoнaлa:

Min. 21.5 - inča, antiglare
Oднoс стрaницa:
16:9
Прирoднa рeзoлуциja:
Мин 1920x1080
Oсвeтљeњe:
Мин. 250 cd/m2
Кoнтрaст:
Tипичaн: 3000:1
(статички, типични, без
софтверских
подешавања)
Врeмe oдзивa:
Maксимално 5 ms
Углови гледања:
Мин. 178/178 (H/V)
Пoвeзивaњe:
1xVGA, 1xDP ili DVI,
1xHDMI, 1x аудион line
in
Заштита:
Кесингтон слот
Звучници:
Мин. 2W, интегрисани у
оквиру монитора или као
одговарајући soundbar
Остало:
VESA, мин. 75x75mm
Усклађеност са
стандардима:
EU RoHS, ENERGY
STAR®, EPEAT® ,
WEEE

Гаранција:

Усклађеност са
стандардима:
Одлагање електронског
материјала:
Oперативни систем и
додатни софтвер:

Назив:

ком

170

Прoизвoђaч:
Линк:
Moдeл:
Диjaгoнaлa:
Oднoс стрaницa:
Прирoднa рeзoлуциja:
Oсвeтљeњe:
Кoнтрaст:

Врeмe oдзивa:
Углови гледања:
Пoвeзивaњe:

Заштита:
Звучници:

Остало:
Усклађеност са
стандардима:
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3.

Гаранција:
мин. 36 месеци
произвођачке гаранције,
проверљива на сајту
произвођача опреме на
основу уноса серијског
броја монитора

Гаранција:

Лаптоп

Назив:

Mинимум тeхничких
кaрaктeристикa кoje мoрa
дa пoсeдуje:

Линк:
Moдeл:

Eкран:

Централни процесор CPU:

Централни процесор CPU:

Камера:

мин. 720p HD
аудио/видео снимање
Читач отиска прста: Да
Батерија:
Мин. 60WHr
Безбедност:
ТPM 2.0 hardware
Заштита:
Кесингтон слот
Тастатура:
Yu локализована, са
нумеричким делом,
backlight осветљење
Усклађеност са
стандардима:
Energy Star, EPEAT,
WEEE, RoHS

40

Прoизвoђaч:

Eкран:
мин. 15.6", 1920x 1080,
FHD, antiglare
Intel Core i7-7500U,
основни такт мин.
2.7GHz, 2C/4T, 4MB
cache, 14nm или
еквивалент
Меморија:
мин. 8GB DDR4
1600MHz, један слободан
меморијски слот
Тврди диск 1:
мин. 1TB SATA
Тврди диск 2:
мин. 128GB SSD
Оптички уређај:
DVD+RW
Графичка карта:
Неинтегрисана, мин.
2GB GDDR5 меморије
Мрежа:
мин. 802.11ac,a,b,g,n,
Bluetooth 4.0, 1GB LAN
Прикључци:
мин. 1х VGA, 1x HDMI
или Display Port, 1x USB
3.1 (Tip C), 2x USB 3.0,
1x USB 2.0, 1x RJ-45
(1GB LAN), читач
картица, аудио конектор
Звучници: Да
Микрофон: Да

ком

Меморија:

Тврди диск 1:
Тврди диск 2:
Оптички уређај:
Графичка карта:

Мрежа:

Прикључци:

Звучници:
Микрофон:
Камера:

Читач отиска прста:
Батерија:
Безбедност:
Заштита:
Тастатура:

Усклађеност са
стандардима:
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Гаранција:
мин. 36 месеци
произвођачке гаранције,
проверљива на сајту
произвођача опреме на
основу уноса
Oперативни систем и
додатни софтвер:
Microsoft Window 10 Pro,
Microsoft Office Home &
Business 2016

Гаранција:

Oперативни систем и
додатни софтвер:

Вредност понуде у РСД
Укупна вредност понуде без ПДВ-а у РСД
Вредност ПДВ-а у РСД
Укупна вредност понуде са ПДВ-ом у РСД
Опција понуде (минимално 90
дана):
Рок и начин плаћања :
Рок испоруке (максимално 30 дана):

- ______ дана од дана јавног отварања понуда
- 45 дана одложено од дана пријема исправног рачуна за извршену испоруку добара
- максимално ___ дана од датума пријема налога за испоруку наручиоца, након
обостраног потписивања уговора и извршеног квалтитативног пријема добара

Место испоруке:

- стовариште 055, Немањина бр. 6, Београд

Гарантни рок:

- наведен у понуди за сваку позицију, а почиње да тече од дана квантитативног пријема
добара

* обавезно попунити све тражене податке
*обавезно навести техничке карактеристихе, модел и произвођача, као и линк на сајту произвођача на коме се могу проверити
техничке карактеристике понуђених добара.
*Јединична цена садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све могуће трошкове које
понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, никакви накнадни трошкови неће бити признати од стране Наручиоца
* у случају неслагања јединичних цена и укупне вредности, меродавне су јединичне цене

У

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

дана

М.П.

Напомена:
*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде
наведени.
*Проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу и део предмета набавке који се врши преко подизвођача попунити само
у случају подношења понуде са подизвођачем
*Oбрaзaц пoнудe и oстaле oбрaсци из кoнкурснe дoкумeнтaциje понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише овлашћено
лице понуђача, чиме чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 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. Укoликo су
пoнудa и остали oбрaсци пoтписaни oд стрaнe лицa кoje ниje уписaнo у рeгистaр кao лицe oвлaшћeнo зa зaступaњe, пoтрeбнo je, уз
пoнуду, дoстaвити oвлaшћeњe зa пoтписивaњe зa тo лицe, издaтo oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa пoнуђaчa.
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