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E-mail:zmajkovin@gmail.com
На основу члана 63. став 1. и 5. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС“
бр.124/2012) припремљена је и објављује се
ИЗМЕНА И ДОПУНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку мале вредности добара-алармни систем и опрема за oбразовање
обликована у више посебних истоврсних целина (партија) и то:
Партија 1.-алармни систем
Партија 2. – паметне табле
Партија 3.-лаптоп и пројектори
ЈН бр.2-I/2014
MEЊА СЕ конкурсна документација за јавну набавку мале вредности за набавку
добара-алармни систем и опрема за oбразовање обликована у више посебних
истоврсних целина (партија) Партија 1.-алармни систем, Партија 2. – паметне
табле и Партија 3.-лаптоп и пројектори ЈН бр.2-I/2014 и то:
1) у поглављу III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ И МЕСТО
ИСПОРУКЕ
СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА-АЛАРМНИ СИСТЕМ И ОПРЕМА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ
ОБЛИКОВАНЕ У ВИШЕ ПОСЕБНИХ ИСТОВРСНИХ ЦЕЛИНА
(ПАРТИЈА)
ЈН бр.2- I/2014
- На страни 5. у табели за партију 1.-алармни систем у колони „Врста и опис
добра“ код тачки 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7 после написане врсте и описа добра
додају речи „или одговарајуће“,
- на страни 6. у табели за Партију 2.-паметне табле у колонама „Модел“ и
„Главне карактеристике“ после написаног модела и сваке од каректеристика
додају речи „или одговарајуће“.
- на страни 6. у табели за Партију 3-лаптоп и пројектори у колонама „Модел“
и „Главне карактеристике“ после написаног модела и сваке од
каректеристика додају речи „или одговарајуће“.
2) у поглављу IV TEХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
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- на страни 7 у одељку „Напајање“ после речи „са PARADOX централе“ додају
речи „или одговарајуће“;
- на страни 7 у одељку „Повезивање централа“ у првој речeници у другом пасусу
после речи „Paradoks аларма“ додају речи „или одговарајуће“;
- на страни 7 у одељку Повезивање централа у другој реченици у другом пасусу
после речи „парадокс аларм панел“ додају речи „или одговарајуће“;
Уколико се поред напред наведеног било где у тексту конкурсне
документације, наводи елеменат попут робног знака, патента, типа или
произвођача иза тог елемента се додају речи „или одговарајуће“.
Сагласно наведеним изменама и допунама конкурсне документације мењају се
и обрасци структуре цена за све три партије и то стране 59, 61 и 63 конкурсне
документација које дајемо у прилогу ових измена и допуна конкурсне
документације.
Због измене и допуне конкурсне документације мења се и рок за подношење
понуда и датум и време отварања понуда.
ПРОДУЖАВА СЕ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА до 03.07.2014. до 10
часова.
Време и место отварања понуда: 03.07.2014.године у 1030 часова.
Остала документација остаје непромењена.
У складу са одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама ова измена и допуна
конкурсне документације за ЈН бр.2-I/2014 постаје њен саставни део.
У прилогу:
Измењени обрасци структуре цене за све три партије, са страница 59, 61, и 63
основне конкурсне документације из поглавља XI.
Председник комисије
Драгана Михајлов, дипл.правник
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Ред.
број

Врста и опис добра

1.

Предмет набавке је набавка и монтажа
бежичног алармног система

XI ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
ЗА ПАРТИЈУ 1.-АЛАРМНИ СИСТЕМ
Цена по
Цена по јед. мере са
Јед.
Кол.
Јед.мере
без
ПДВ-ом
мере

Укупна цена без
ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ-ом

ПДВ-а

1.1 Central Paradox 5050R2 „или
одговарајуће“ _______________________
(навести која)
1.2 Sensor PMD 1P „или одговарајуће“
_____________________________
(навести који)
1.3. Akumulator 12V; 7,2Ah
1.4 Trafo sa filterom 40 VA; 16V

Ком.

1

Ком.

10

Ком.
Ком.

1
1

1.5 Spoljna sirena SR 150 „или
одговарајуће“ ___________________
(навести који)
1.6 Unutrašnja sirena F3 paradox „или
одговарајуће“ _______________________
(навести која)
1.7 Govorni modul VDMP3 „или
одговарајуће“ ______________________
(навести који)
1.8 Ostala montažna oprema
1.9 Montaža, programiranje i puštanje u rad

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.
Ком.

1
1

Датум: _____________________
М.П

Укупан износ без ПДВ-а:_________________________
Обрачунати ПДВ-е:____________________________
Укупан износ са ПДВ-ом:______________________
Потпис овлашћеног лица понуђача
_________________________________
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Врста и
опис добра
са
табла

1.

Паметна (интерактивна)
уградњом и инсталацијом

Ред.
број

Модел

iBoard
IB88WRIO
„или
одговарајуће“
_____________
(навести која)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
ЗА ПАРТИЈУ 2.- ПАМЕТНА ТАБЛА
Цена по
Цена по јед.
Главне
Јед. Кол.
Јед.мере
без
мере са
карактеристике
мере
ПДВ-а
ПДВ-ом
(навести детаљне
карактеристике)
-

Dijagonala
___________“

-

Format slike:
__________

-

Multičitač

-

Alat za pisanje:
____________

Ком.

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ-ом

1

Укупан износ без ПДВ-а:_________________________
Обрачунати ПДВ-е:____________________________
Укупан износ са ПДВ-ом:______________________
Датум: _____________________
М.П

Потпис овлашћеног лица понуђача
_________________________________
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Ред.
број

Врста и
опис
добра

1.

Лаптоп

2.

3.

4.

Модел

HP 15-d004sm (G5E14EA) „или
одговарајуће“_
_____________
(навести који)Пројектор EPSON EH- TW490 „или
одговарајуће“ _____________
(навести који)
Пројектор Epson EB-X02 „или
одговарајуће“
_____________
(навести који)
Пројектор Epson EB-S11 „или
одговарајуће“ _____________
(навести који)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
ЗА ПАРТИЈУ 3. – Лаптоп и пројектори
Главне карактеристике
Јед.
Кол. Цена по
Јед.мере без
(навести детаљне
мере
ПДВ-а
карактеристике)
- Екран: ________“

Ком.

- Процесор _____________
-DVD/RW_____________
- RAM меморија:_______
- Графичка картица: ____
______________________
Ком.
- Основна резолуција:
__________________px
- Однос страна:________

Цена по јед.
мере са
ПДВ-ом

Укупна цена без
ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ-ом

2

1

- Основна
резолуција:____________

Ком.

1

- Основна
резолуција:_____________

Ком.

1

Укупан износ без ПДВ-а:_________________________
Обрачунати ПДВ-е:____________________________
Укупан износ са ПДВ-ом:______________________
Датум: _____________________
М.П

Потпис овлашћеног лица понуђача
_________________________________

Измена и допуна Конкурсне документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр.2-I/2014

5

