На основу члана 39. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/13) и чл. 95. ст. 1. тачке 1) Правилника о набавкама Музеја рударства и
металургије „Бор“ бр. 122 од 13.03.2014. год. и измене - 38 од 30.01.2015.
године и Налога за поступка набавке на коју се закон не примењује, бр. 137 од
27.03.2015. године
Брoj: _______
Датум: 21.04.2015. године
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 2.1.17-2/2015
Назив наручиоца:Музеј рударства и металургије “Бор“
Моше Пијаде бр. 19
Бор 19210
Tелефон: 030 423 560,
Факс: 030 422 145,
Е-mail:muzej5@open.telekom.rs.
Интернет страница наручиоца: www.muzejrudarstvaimetalurgije.org
НАБАВКА ДОБАРА:

„Набавка штампача, скенера, рачунарске опреме и резервних
делова и инвентара “
1. Понуде се припремају и подносе у складу са позивом за достављање
понуда, као и пратећих обавезних докумената на обрасцима који су
дати у прилогу овог позива.
2. Критеријум за оцењивање понуда је најниже понуђена цена.
3. Понуде доставити путем поште или непосредно (лично), на адресу:
Музеј рударства и металургије „Бор“
Моше Пијаде бр. 19,
19210 Бор.
4. Рок за доставу понуде је 28.04.2015. године
5. Рок важности понуде је најмање 30 календарских дана.
6. Оквирно у року од два (2) дана од рока за достављање понуде,
извршиће се избор најприхватљивије понуде и упутити позив којом се
обавештава понуђач о извршеном избору, обавештење је уједно и
позив за закључење уговора.
7. Најповољнијом понудом ће се сматрати понуда која под једнаким
осталим условима наведеним у конкурсној документацији даје
најнижу цену.
8. Оквирни датум закључења уговора је 30.04.2015. године.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, КВАЛИТЕТ ДОБАРА
Квалитет у испоруци добара треба да је такав да задовољава;
 Позитивне прописе Републике Србије.
 Законе, стандарде, техничке нормативе и норме квалитета.
 Понуда треба да садржи цене франко Понуђач у Бору где се преузима
роба.

3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за набавку–
добара „Набавка штампача, скенера, рачунарске опреме и
резервних делова и инвентара“, НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ
ПРИМЕЊУЈЕ 2.1.17-2/2015

Табела 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (email):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив
банке:
Лице овлашћено за потписивање
уговора

Ред
.
број
1.

Назив
Lap top, sledećih karakteristika:
1. Ekran:
Veličina ekrana-15.6“
Rezolucija -1.366x768
Format rezolucije - WXGA
Tip panela-LED, HD
Ostalo - TrueLife
2. Procesor:
Klasa procesora- IntelPentium
Broj jezgara procesora- 2
radni takt procesora: 1.7 GHz
Ostalo-22nm, 2MB Intel Smart
cache, Haswell
3. Ram memorija:
Memorija/RAM - 4GB
Tip-DDR3
Radni
takt
memorije:
1600MHz
Broj slotova - 1
Popunjeni slotovi - 1
Maksimalo podržano - 8GB
Maksimalno
podržana
frekvencija - 1600MHz
Napomena - Low-Voltage
memorija
4. Grafika:
Grafika -nVidia GeForce
Model grafike - GeForce820M
Količina grafičke memorije
-2GB
Tip grafičke memorije GDDR3
5. Dodatna grafika:
Tip memorije-deljena
6. Hard disk /SSD/Optika:
Kapacitet diska-500GB
Interfejs hard diska - SATA III
Brzina obrtaja diska - 5400
rpm
Optički uređaj-DVD±RW
7. Mreža:
Wi-Fi - Da
Bežični mrežni standardi IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Јед.
мере
Ком.

Кол.
2

Цена по
јединици
мере у
динарима
без ПДВ-а

Укупна
цена у
динарима
са ПДВ-ом

1705 Bluetoot, verzija 4.0
Žična
mreža(LAN)10/100Mbps
8. Priključci/Slotovi:
HDMI priključci-1xHDMI
USB priključaka - 3 USB 3.0
Priključci - 1 USB 2.0
Priključci RJ-45 (LAN)
Audio - 1x3.5mm
Čitač kartica -3 u 1
Ostali
priključci-Kensigton
security
9. Kamera:
Rezolucija - 1 Megapiksel
Snimanje videa - HD 720p
Model - HD
10. Audio:
Zvučnici - 2.0
Mikrofon - ugrađen
Ostalo -Waves MaxxAudio 4.0
11. Tastatura:
Slovni raspored tastatura EN
Numerički deo tastature - Da
Multi-touch touchpad
Otporna na prosipanje tečnosti
12. Baterija:
Litijum-jonska
Broj ćelija baterije: 4
13. Ostale karakteristike:
Podržane tehnologije - nVidia
Optimus

Skener A3, sledećih karakteristika:
2.

1

Ком.

1

1. Flatbed-Da
2. Senzor-CIS
3. Optička rezolucija-2400x2400
dpi
4. Boje- 48-bit
5. Format-A3
6. Povezivanje-USB

Printer A4 - tehnologija laserska,
sledećih karakteristika:
3.

Ком.

1. Kvalitet
štampe
1200x1200tpi
2. Rezolucija
štampe
600x600tpi
3. Memorija - 512MB
4. Dvostrano
štampanje
automatski

5. Jezici - Ultra Fast Rendering,
PCL5e, PCL6
6. Interfejs i povezivanje USB 2.0
hi-speed,
10BASE-T/100
BASE-TX/1000BASE-T

Softver: MICROSOFT WIN SL 8.1
64BIT ENG 1PK OEM DVD

Ком.

2

Softver: MICROSOFT WIN SL 8.1
32BIT ENG 1PK OEM DVD

Ком.

1

Softver: MICROSOFT OFFICE
HOME AND STUDENT 2013 32
64 ENG CEE ONLY EM
Miš, sledećih karakteristika:
1. Povezivost - Bežični domet
do 15 m
2. Interfejs-USB
3. Tip
senzora-Optička
rezolucija, podesiva od 800
dpi do 1600 dpi
4. Odziv -250Hz
5. Baterija-1xAA
6. Dodatne funkcije-vertikalni i
horizontalni skrol
Miš, sledećih karakteristika:
1. Povezivost-žični
interfejs
USB
2. Tip
senzora
-Optički,
rezolucija 1.200 dpi
3. Dužina kabla - podesiva
Eksterni hard disk, sledećih
karakteristika:
1. Format - 2.5“
2. Kapacitet diska-2TB
3. Povezivost-USB 3.0
4. Unutrašnji interfejs diskaSATA
5. Protok-5Gbps
6. Broj obrtaja po minutu5.400 rpm
7. Keš memorija-8MB
Fleš
memorija,
sledećih
karakteristika:
1. Kapacitet-8GB
2. Interfejs-USB 2.0
Fleš
memorija,
sledećih

Ком.

2

Ком.

4

Ком.

2

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.

karakteristika:
1. Kapacitet-16GB
2. Interfejs-USB 2.0
Ком.
12. Kuler za lap top, sledećih
1
karakteristik:
1. Dimenzija329x249x42.7mm
2. Primena-9-14inch
3. Konektor-USB 2.0/1.1x1
4. Ventilator-140x140x15mm
Напомена: У тачку 1. укључити цену инсталирања софтвера из тачке 4.
и 5.
УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а: _____________________
УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом: _____________________
У_______________, дана_____________

Понуђач
М.П. _______________________

Рок и услови плаћања: ____ дана ( минимум 8 дана) од пријема исправног рачуна по
испоруци добара.
Рок важности понуде:_____ дана ( минимум 30 дана) од дана подношења понуда.
Гарантни рок: ________месеци од дана испоручених добара.
Приликом Достављања робе понуђач сачињава отпремни-пропратни документ. Један
примерак предаје лицу које робу преузима, а други идентичан примерак доставља се уз
сачињен рачун.
Понуђач се обавезује да приликом фактурисања извршене набавке, односно
сачињавања рачуна наведе; број набавке, број уговора и у прилогу достави отпремницу
на основу које је сачињен рачун.
Цене су јединичне и фиксне, са испоруком fc-o Наручилац.
Напомена: Понуђач уз понуду прилаже и ценовник непоменутих услуга

_______________________
Датум:__.__.2015.

М.П.

(оверава одговорно лице)

МОДЕЛ УГОВОРА
2.1.17-2/2015
Закључен између:
Закључен између:
Наручиоца: Музеја рударства и металургије „Бор“, са седиштем у Бору,
улица Моше Пијаде, број 19, кога заступа директор Сузана Мијић (у даљем
тексту: наручиоц)
и
Понуђач ________________________________________________________
са седиштем у ________________, улица____________________________,
кога заступа ___________________________. (у даљем тексту: извршиоц),
Основ уговора:
ЈН Број: 1-1.3.1/14
Број и датум одлуке о додели уговора:_________________.
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од______________.
Подаци о наручиоцу

Подаци о понуђачу
ПИБ:
Матични број:
Број рачуна:
Телефон:
Телефакс:
е-маил:

ПИБ: 100568080
Матични број: 07130287

Број рачуна: 840-473664-89
Телефон: +38130423560
Телефакс: +38130422145
е-маил: muzej5@open.telekom.rs
ПРЕДМЕТ УГОВОРА:
Врста, добара која се испоручује:

„ Набавка штампача, скенера, рачунарске опреме и резервних
делова и инвентара“
Члан 1.
Испоручилац, се обавезује да за рачун Наручиоца, обезбеди несметану
испоруку односно преузимање добара из понуде зав. бр. Наручиоца ____ од
__.__.2015. у свему према ценама из понуде, зав.бр. Испоручиоца ____ од
__.___.2015. У свему осталом важе услови из понуде набавке на коју се закон
не примењује број 2.1.17.- 2 /2015 која је саставни део уговора;
Члан 2.
ВРЕДНОСТ ДОБАРА:

Уговорене стране утврђују вредност добара из члана 1. овог уговора на износ:
Укупан износ без ПДВ: ___________________ РСД
Износ ПДВ: ___________________ РСД
Укупан износ са исказаним ПДВ: ___________________ РСД
Словима:(__________________________________________________ и 00/100)
Јединичне цене су фиксне и непроменљиве до испуњења уговором преузетих
обавеза. Роба се испоручује у Музеј рударства и металургије „Бор“, адреса:
Моше Пијаде бр. 19, 19210 Бор.
РОК ЗА ИСПОРУКУ ДОБАРА:

Члан 3.
Добра која су предмет овог уговора испоручиће се по потписивању уговора у
року од _____ дана.
УГОВОРНЕ КАЗНЕ:
Члан 4.
Уколико Испоручилац добара својом кривицом не изврши уговорне обавезе,
рокове, предметног уговора, биће му одузето право на даље пружање услуга из
овог уговора а наставак биће поверен другом Испоручиоцу. Испоручилац коме
је одузето право испоруке добара дужан је да плати сву насталу штету услед
непоштовања динамике и увођење новог Испоручиоца.
ОБРАЧУН ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА И НАЧИН ПЛАЋАЊА:
Члан 5.
Обрачун вредности добара вршиће се по коначној испоруци наведеној. Уколико
Наручилац не овери испостављен рачун, односно оспори његову вредност,
Испоручилац је дужан да у року од три (3) дана докаже вредност оспореног
рачуна или његовог дела.
Оверен Рачун се плаћа у року од _____ дана.
КВАЛИТЕТ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА И ГАРАНТНИ РОК:
Члан 6.
Испоручилац се обавезује да ће наведена добра из овог уговора испоручити
квалитетно и у свему у складу са понудом, прописаним стандардом и одредбама
уговора.
У гарантном року је дужан да на први позив Наручиоца отклони све недостатке
без надокнаде а у случају да су недостаци евидентно и недвосмислено пропуст
од стране Испоручиоца на квалитет добара и гарантни рок.
Уколико се Испоручилац не одазове позиву у року од три (3) дана, Наручилац
стиче право да отклони уочене недостатке на терет Испоручиоца.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА :

Члан 7.

Ради омогућавања обављања уговорних обавеза, Наручилац је дужан да на
време и о свом трошку обезбеди следеће:
Да обезбеди несметан пријем добара а након реализације преузме сачињену
документацију од Наручиоца и уредно потпише пратећу документацију
неопходну за испостављање рачуна од стране испоручиоца.
ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА:
Члан 8.
Испоручилац је дужан да обезбеди следеће:
 Да се уредно одазове позиву упућеног од стране Наручиоца.
 Да организује испоруку добара у уговорном року
 Да испоручена добра одговарају квалитету у складу са важећим
стандардима, прописима и законима а све према документацији из
понуде.
 Да обезбеди технички и кадровски минимум за испоруку предметних
добара.
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА:

Члан 9.
Спорове настале у вези извршења Уговора, уговорне стране ће решавати
споразумно.
Уколико се арбитражом не реши спор, уговарачи задржавају право да се спор
реши пред Привредним судом у Зајечару.
Раскид уговора вољом потписница, могућ је уз претходно регулисање
међусобних обавеза.
СТУПАЊЕ УГОВОРА НА СНАГУ:
Члан 10.
Овај Уговор ступа на снагу када га потпишу овлашћени представници уговорних
страна.
Члан 11.
Саставни део овог уговора су:
 Прихваћене понуде Испоручиоца бр. 2.1.17-2/2015. од __.__.2015.
године
 Ценовник са лагера-стања понуђача.
Члан 12.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) примерака од којих се 2 (два) примерка
налазе код Наручиоца, а 2 (два) код Понуђача.
ИСПОРУЧИЛАЦ:
М.П. _________________

НАРУЧИЛАЦ:
М.П.___________________

Сузана Мијић, директор

