Основна школа „Дринка Павловић“
11000 Београд, Ул. Косовска бр. 19
Дл. број: 1346
Датум: 29.11.2018.год.

На основу члана 55. став 1. тачка 2), члана 39. став 1. и члана 60. став 1. тачка
2) Закона о јавним набавкама, („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем
тексту: ЗЈН), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 1344 и
Решења о образовању Комисије за јавну набавку мале вредности бр. 1345, оба од
26.11.2018. године, објављује:
ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЧИЈИ СУ
ПРЕДМЕТ ДОБРА: Набавка рачунара и рачунарске опреме
Број јавне набавке: 1.1.4./18

НАРУЧИЛАЦ:









Назив: Основна школа „Дринка Павловић“;
Адреса: Ул. Косовска бр. 19, 11000 Београд ;
Регистарски број: 6014217012;
ПИБ: 100052861 ;
Матични број: 07002947 ;
Број текућег/жиро рачуна: 840-2024760-85 - Управа за трезор
Интернет страница: www.drinka.rs
Одговорно лице: Јоле Булатовић

ВРСТА ПОСТУПКА: Јавна набавка мале вредности на основу члана 39. став 1. ЗЈН.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Добра – Персонални рачунари и пратећа рачунарска
опрема за потребе одвијања наставник активности у ОШ „Дринка Павловић“..
НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ:

→ 30213000-5 – Персонални рачунари

ПРИРОДА И ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА ДОБАРА:
Персонални рачунари и пратећа рачунарска опрема за потребе одвијања наставник
активности у ОШ „Дринка Павловић
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ
Школски намештај – школске столице и клупе за потребе наставе у ОШ Дринка
Павловић.
2а. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ:

Ред.
бр.

Назив и врста добара
Персонални рачунар рачунарска
конфигурација са
1 монитором
Процесор

Опис - техничка спецификација добара

Минималне техничке карактеристике
Intel Celeron J4005 , основна фреквенција 2.0GHz,
2 језгра, 2 нити, 4MB Cache, 14nm или
одговарајући
Меморија
мин. 4GB DDR4 2133MHz
Хард диск
мин. 500GB SATA III 7200rpm 32MB cache
Графичка карта
Интегрисана на плочи или процесору
Кућиште и напајање
Midi Tower, мин. 350W напајање
Прикључци и
мин. 1 x PCIe x16, 1 x VGA, 1 x HDMI или Display
проширења
port или DVI, 2x SATA III, 1x RJ-45 (10/100/1000),
4 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 2x M.2
Тастатура
YU локализована, истог произвођача као и
рачунар
Миш
УСБ, оптички, 1000dpi, истог произвођача као и
рачунар
Оперативни систем
Без
Сертификати/стандарди Energy Star 6.1, WEEE, RoHS
за рацунар
Монитор
Дијагонала екрана
мин. 21.5", antiglare
Резолуција
мин. 1920 x 1080
Однос страница
мин. 16:9
Одзив (нативни,
макс. 5ms (без софтверских побољшања)
типични)

Јединица
мере у
комадима и
количина

Количина

15

Статички контраст
(нативни, типични)
Осветљење
Угао гледања
Звучници
Прикључци
Гаранција на рачунар и
монитор

2 Подни канал
Тип
Гаранција
3 UTP кабл котур 305m
Тип
Гаранција

мин. 3000:1 (без софтверских побољшања)
мин. 250cd/m²
мин. 178/178 (H/V)
Интегрисани у монитору, или као одговарајући
Soundbar
мин. 1x HDMI ili DVI, 1x VGA, 1x Аудио улаз, 1x
Аудио излаз
мин. 36 месеци произвођачке гаранције,
проверљива на сајту произвођача на основу уноса
серијског броја уређаја
Минималне техничке карактеристике
Подни канал 50x14mm Kopos LO50 са поклопцем
самогасив или одговарајући
мин. 12 месеци гаранције

Количина

Минималне техничке карактеристике
Кабл UTP Cat5e 305m Wall или одговарајући
мин. 12 месеци гаранције

Количина

4

1

НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
- Порталу јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs
- Интернет адреси/страници наручиоца: www.drinka.rs
ПРАВО ПОДНОШЕЊА ПОНУДА имају сви понуђачи који испуњавају обавезне и
додатне услове у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним
набавкама, а испуњеност ових услова дужни су да докажу на начин прописан у члану 77.
ЗЈН
НАРУЧИЛАЦ НЕЋЕ РАЗМАТРАТИ ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА.
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:
Понуда се припрема и подноси у складу са одредбама ЗЈН, актима наведеним у овој
конкурсној документацији, позитивним прописима правног система Републике
Србије који су у вези са предметом ове јавне набавке и условима одређеним у овој
Конкурсној документацији.
Крајњи рок за доставу понуде је осам (8) дана од дана објављивања позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки, односно до 07.12.2018. године до 14:30 часова.
Понуду доставити у затвореној коверти или кутији и то на начин да се приликом отварања
понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком – „Понуда за
јавну набавку мале вредности број 1.1.4./18 – добра – „НАБАВКА РАЧУНАРА И

РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ“, те напоменом „ПОНУДА, НЕ ОТВАРАТИ“, путем поште
или лично на адресу наручиоца у улици Ул. Косовска бр. 19, 11000 Београд, канцеларија
Секретара.
Непридржавање упутства представља претњу за понуђача да његова понуда буде
одбијена.
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт
особу.
Уколико понуђач понуду достави непосредно, овлашћено лице ће истом издати потврду
пријема понуде.
Благовременом се сматра понуда која је примљена и оверена печатом пријема наручиоца
најкасније до 14:30 часова последњег дана рока, без обзира на начин на који је послата.
Додатна питања и појашњења конкурсне документације у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН
се такође могу постављати сваког радног дана, од понедељка до петка и то од 08:0 до 15:00
часова, путем поште на горе наведену адресу или путем електронске поште на
drinkapavlovic@drinka.rs
НАПОМЕНА: Уколико понуђач поднесе понуду путем поште, без обзира да је послао
понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релавантна је једино
чињеница када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац примио понуду
пре истека рока за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити благовремена), те
није релевантан моменат када је понуђач послао понуду.
МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА:
Поступак отварања понуда ће се спровести дана 07.12.2018. године, и то у 15:30 часова
у просторијама у просторијама школе, Ул. Косовска бр. 19, 11000 Београд.
Поступак отварања понуда је јаван. Јавност подразумева присуство представника понуђача
који су поднели понуду, а који пре почетка поступка, морају предати посебно писмено
овлашћење за присуство поступку отварања понуда, издато на меморандуму или са
логом, оверено печатом и потписом одговорног или овлашћеног лица понуђача.
Јавност такође подразумева и присуство лица која немају овлашћење и која могу само
присуствовати отварању понуда и то искључиво као део јавности, без права да узму активно
учешће у самом поступку.
Наручилац ће приликом отварања понуда водити записник у складу са чланом 104. ЗЈН.
Ако рок за подношење понуда истиче у дане викенда и државних празника, рок за
подношење и отварање понуда помера се за први наредни радни дан, у исто време (сатница).
Наручилац неће разматрати неблаговремено достављене, већ ће их поштом-препоручено
вратити понуђачу.

УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У
ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА: Представник понуђача, пре почетка отварања
понуда дужан је да поднесе Комисији за јавну набавку писмено овлашћење уз учешће у
поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и
потписано од одговорног лица понуђача.
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена.
» Уколико два или више понуђача имају понуде са истом понуђеном ценом, њихове понуде
ће бити рангиране према томе који понуђач у својој понуди наведе дужи гарантни рок.
» Уколико два или више понуђача имају понуде са истом понуђеном ценом и истим
гарантним роком, њихове понуде ће бити рангиране према томе који понуђач у својој
понуди наведе краћи рок испоруке.
РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: Одлука о додели уговора донеће се на основу члана
108. став 3. ЗЈН, у року који не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда и биће
објављена на Порталу јавних набавки у року од три (3) дана од дана доношења.
КОНТАКТ ОСОБА: Милица Дугоњић, секретар школе и члан комисије за јавну набавку;
адреса електронске поште (email): drinkapavlovic@drinka.rs од 08:00 до 15:00 часова
сваког радног дана (од понедељка до петка), у ком интервалу се и врши пријем електронске
поште-поднесака (поднесака у смислу члана 63. став 2. и члана 149. став 3. ЗЈН), што
подразумева да сва електронска пошта послата после радног времена наручиоца се сматра
примљеном нареденог радног дана у 08:00 часова.
Комисија за јавну набавку мале вредности бр. 1.1.4./18

