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Измене и допуне
к о н к ур с н е д о к у м е н та ц и ј е
за јавну набавку мале вредности
-набавка рачунарске опремередни број

02/ЈН/14

Крагујевац 2014.
м.п.

Овлашћено лице

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” бр.124/12),
Наручилац ЈКП “Градска гробља” Крагујевац, мења Конкурсну документацију за јавну
набавку мале вредности – набавка рачунарске опреме бр.02/ЈН/14, на следећи
начин

Измене и допуне
конкурсне документације за
јавну набаку мале вредности добара – рачунарска опрема бр.02/ЈН/14

I У конкурсној документацији у одељку IX – Образац понуде, на страни бр.29/36,
тачка 5. Опис предмета набавке добара, мења се тако што се на крају стране 29,
испод ставеке „Гарантни рок“, а пре „Напомене“ додају ставке:
-Рок одзива на захтев за сервис_______________________________________ и
-Рок потребан за отклањање квара____________________________________

II У конкурсној документацији у одељку I – Позив наруциоца, на страни бр.03/36,
тачка 11. мења се тако да сада гласи:
„Јавно отварање понуда обавиће се 08.04.2014. године у 11.05 часова на наведеној
адреси.“
III У конкурсној документацији у одељку VI – Упутство за припрему и
достаљање понуда, на страни бр.10/36, тачка 2. Начин на који понуда мора
да буде сачињена, мења се тако да сада гласи:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу:
ЈКП „Градска гробља“ Крагујевац, Кикиндска бр.3, П.Фах 135, са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку добара–рачунарска опрема бр. 02/ЈН/14 - НЕ
ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
08.04. 2014.године до 11:00 часова.
Понуда мора да садржи документе предвиђене конкурсном документацијом којима
понуђач доказује да испуњава обавезне и додатне услове за учешће у поступку у
складу са чланом 75. и чланом 76. Закона о јавним набавкама и све обрасце који
су саставни део конкурсне документације, а који морају бити попуњени, оверени и
потписани.
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Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно
наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом и биће неотворена враћена понуђачу.
Јавно отварање понуда извршиће се 08.04.2014. године са почетком у 11:05
часова у уравној згради ЈКП „Градска гробља“ Крагујевац на Бозману.

IV Због измене и допуне Конкурсне документације, рок за подношење понуда се
помера за 08.04.2014. године до 11:00 часова.
V Измене конкурсне документације без одлагања и без накнаде доставити
заинтересованим лицима која су примила конкурсну документацију и објавити на
порталу Управе за јавне набавке.
У свему осталом,
непромењена.

сем

напред

наведеног,

конкурсна

документација

остаје

Комисија за јавне набавке

У Крагујевцу, 02.04.2014. год.
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HP Scanjet 300 flatbed scanner
L2733A, 4800x4800dpi, 48-bit colour,
CIS technology, scan speed 11.8
sec/page at 300dpi, 15.8 sec/photo
10x15mm
at
600dpi,
maximum
scanning size 216x297mm
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Laser A4 HP P1102, 600x600dpi
18ppm 2MB
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Operati
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Server
CALovi

UPS APC SMT750I, SMART 750VA
LCD
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Windows Svr Std 2012 R2 x64 English
1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM

1

Operati
vni
sistem
Softver

Win Pro 8.1 x32 Eng Intl 1pk DSP OEI
DVD (mogucnost downgrade-a na
Win7Pro)

4
Windows 2012 Device CAL 5 Clt 1pk
OEM
20

1
Office Pro 2013 32-bit/x64 English CEE
Only EM DVD

16

17

Softver

Anti
virus

10
Office Home and Business 2013 32/64
English CEE Only EM DVD
Kaspersky Endpoint Security – za file
servere
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УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ
УКУПАН ИЗНОС ПДВ
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ
Начин плаћања
Плаћања
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