
 

 
Број: ЈН 01/16/ЈНМВ 

Датум: 11.02.2016.  

 

       У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама  (Сл. Гласник Републике 

Србије бр. 124/2012,14/15,68/15 у даљем тексту ЗЈН), Наручилац врши: 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- ЗА НАБАВКУ  ДОБАРА  

Набавка материјала и услуга за поправку рачунара и рачунарске опреме у 

поступку јавне набавке мале вредности  

01/16/ЈНМВ 

 

Дана 08.02.2016. године  на Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца  објављен је 

позив за прикупљање понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке 

мале вредности ,  број 01/16/ЈНМВ, у којој Наручилац врши измену на следећи 

начин: 

                                                             I 

 

  У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН 01/16/ЈНМВ мењају се следећа 

поглавља: 

 III – ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА  

 IV  -  Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона и упутство 
како се доказује испуњеност тих услова 

 VI –  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

  

 

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА 

 

Предмет јавне набавке су добра – Набавка материјала и услуга за поправку рачунара и 
рачунарске опреме по партијама у поступку јавне набавке мале вредности 01/16/ЈНМВ- 
  
Партија 1 – Набавка материјала за апарате за штампање и копирање са услугама 
сервисирања 

 
 I  МАТЕРИЈАЛ  
 
За матричне, инкјет и ласерске штампаче 
 

Ред. бр. Материјал Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

1. FUSER UNIT за ласерски 
штампач типа „HP 1010“ 
(грејач+фолија) 

Комад    

2. PICKUP ROLLER за ласерски 

штампач типа „HP1010” 
комад    

3. Глава, исписна, за матрични 
штампач типа „EPSON LQ 
680“ 

комад    

4. TRAKTOR за матрични 

штампач 
„EPSON LX 300“, леви 

комад    

5. TRAKTOR за матрични 

штампач 
„EPSON LX 300“, десни 

комад    

6. Носач главе за матрични 
штампач “EPSON LX 300” 

комад    

7. PAPER GUARD SUPPORT за 

матрични штампач „EPSON 
LX 
300“ 

Комад    

8. Чистач OPC-a за ласерски 
штампач типа „LEXMARK 
E260DN” 

комад    

9. OPC за ласерски штампач 

типа 
„LEXMARK E260DN” 

комад    

10. Бубањ јединица комплетна за 

„LEXMARK E260DN 

комад    



Ред. бр. Материјал Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

11. PICKUP ROLLER за ласерски 

штампач типа „HP 1505“ 
комад    

12. Фолија за ласерски штампач  

типа „HP 2055“ 
    

13. Силиконски ваљак за „HP 

2055“ 
    

14. Тонер за штампач ласерски 
HP ЈЕТ 1010 

комад    

15. Тонер за штампач ласерски 
HP ЈЕТ 1020 

комад    

16.  Тонер за штампач ласерски 
HP ЈЕТ 1160 

комад    

17. Тонер за штампач ласерски 
HP ЈЕТ 1200 

комад    

18. Тонер за штампач ласерски 
HP ЈЕТ 1505 

комад    

19.  Тонер  за штампач CANON 
LBP 2900 

комад    

20. Тонер за штампач ласерски 
HP ЈЕТ P 3015-двострани 

комад    

21. Тонер за штампач ласерски 
HP ЈЕТ P 1102 

комад    

22. Тонер за штампач ласерски 
MG 2450 

комад    

23. Трака за штампач EPSON 
LQ 300 

комад    

24. Трака за штампач EPSON 
LQ 680 

комад    

25. Тонер за LEХMARK E-120 комад    

26. Тонер за LEХMARK E-260 dn комад    

 
 

За апарате за фотокопирање 

 

Ред. бр. Материјал Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

1. Sensor base, оригинална 

ознака 
дела: LDAIS0029QSZZ, за 
фотокопир апарат типа 

Комад    



Ред. бр. Материјал Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

„SHARP 
5516“ 

2. SCANING UNIT, за 

фотокопир 
апарат типа „SHARP 5516“ 

комад    

3. FU felt fixing plate, оригинална 

ознака дела: 
CPLTM0255QS03, за 
фотокопир апарат типа 
„SHARP 
5516“ 

комад    

4. Developing unit gear, 

оригинална 
ознака дела: 
NGERH0002YSZZ, за 
фотокопир апарат типа 
„SHARP 5516“ 

комад    

5.  Developing unit gear, 

оригинална 
ознака дела: 
NGERH0001YSZZ, 
за фотокопир апарат типа 
„SHARP 5516“ 

комад    

6. Sensor lever ACT, оригинална 

ознака дела: 
MLEVP0024QSZZ, 
за фотокопир апарат типа 
„SHARP 5516“ 

комад    

7. Бубањ (drum) за „SHARP 
5516“-оригинал 

комад    

8. Тонер за фотокопир CANON  
1616 –NPG1 

Комад    

9. Тонер за фотокопир ŠARP 
AR -5316 E оригинал 

комад    

10 Тонер за фотокопир ŠARP 
AR -5516 H оригинал 

    

11 CGERH0216QS01 DV  IDLE 
GEAR 

комад    

12. CPLTM0255SQ3 комад    

13. HGERH0001YSZZ комад    

14. LDAIS0029QSZZ КУЋИШТЕ 
СЕНЗОРА 

комад    



Ред. бр. Материјал Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

15. MCAMP0001QSZZ комад    

16. MLEVP0024QSZZ комад    

17. MSPRC1315FCZZ комад    

18. MSPRD0121QSZZ комад    

19. NGERH0214QSZ1 комад    

20. NGERH0008QSZ3 комад    

21. NGERH0002YSZZ 
ЗУПЧАНИК 

комад    

22. NGERH0056QSZZ 
ЗУПЧАНИК 

комад    

23. NGERH0214QSYY DV GEAR комад    

24. NGERH2576XHZA 
ЗУПЧАНИК 

комад    

25 NROLR1267FCZ1 комад    

26. NROLR170QSZZ PAPER 
FEED ROLLER 

комад    

27. PP1PP0109FCZ1 комад    

28. PP1PP0016QSZZ комад    

29. PP1PP0016QSZZ TONER 
PIPE 

комад    

30. PTME 0039QSZZ PAWL комад    

31. UCLEZ00009QSZ2 CLEANER комад    

32. DEVELOPER 202 5316 
(original) 

комад    

33. DEVELOPER 205 5516 
(original) 

комад    

34. DEVELOPER SIRIUS 
(original) 

комад    

 
За TELEFAXS апарате 
 

Ред. бр. Материјал Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

1. Термо глава за телефаx 
апарата, 
типа: „SHARP UX-53 /73“ 

Комад    

 
За мултифункционалне уређаје 



 

Ред. бр. Материјал Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

1. FUSER UNIT за 

мултифункционални 
ласерски 
уређај “HP M1522” 
(grejač+folija) 

Комад    

2. Пиксна силиконског ваљка 
за 
мултифункционални 
ласерски 
уређај “HP M1 522” 

комад    

 
За калкулаторе 
 

Ред. бр. Материјал Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

1. Трансформатор, напојни, 
напон 
220V /2x12V 

Комад    

2. Сет зупчаника комад    

 
II    УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ  
 

Ред. бр. Услуга Цена 
услуге без  

ПДВ-а 

ПДВ Цена услуге  са 
ПДВ-ом 

1. Сервис серверских система    

2. Сервис матричних штампача    

3. Сервис ласерских штампача    

4. Сервис инкјет штампача    

5. Сервис мултифункционалних 
уређаја 

   

6. Сервис калкулатора    

7. Сервис апарата за фотокопирање    

8. Сервис телефакс уређаја    

 
Понуђач је обавезан да се одазове позиву наручиоца за извршење 
услугe, a који подразумева долазак на место пријављеног квара и констатацију 
истог у року који назначи у понуди, а који не може бити дужи од 6 часова 
рачунајући од тренутка пријаве квара од стране наручиоца (како радним 
данима, тако и у дане викенда, празника као и друге нерадне дане).Доступност од 0-24 сата 7 



дана у недељи. 
Услуга поправке врши се у договору и под Надзором наручиоца. 
Понуђач је дужан да пре сваке појединачно одрађене поправке достави 
наручиоцу у писаном облику документ у коме ће таксативно по ставкама 
навести врсту поправке, материјал неопходан за извршење поправке,  са спецификацијом 
количина ицена материјала и норма часова.Понуђач документ предаје наручиоцу који уписаној 
форми одобрава сваку појединачну поправку, дакле, понуђач не можеотпочети са вршењем 
било какве поправке пре него што добије сагласност Наручиоца.Понуђач је дужан да наведени 
документ достави наручиоцу у рокуод 2 сата рачунајући од тренутка доласка понуђача на 
место пријављеног квараи констатације истог. Рок испоруке добара и извршења услуге је 4 
сата од тренутка када је наручилац дао своју писану сагласност за појединачну 
поправку, сем изузетно у случају компликованог квара или недостаткарезервних делова 
(уколико се набављају из иностранства или по наруџби) када је понуђач дужан да у писаном 
облику о томе обавести наручиоца уз навођење 
разлога због којих се уговорна обавеза не може извршити у наведеном року, а 
све уз сагласност купца (у погледу оправданости разлога за продужење рока). 
Понуђач је дужан да наручиоцу обезбеди заменски уређај за време 
вршења сервиса и то без накнаде, а ова обавеза односи се на заменски 
»SHARP« фотокопир апарат, ласерски и матрични штампач и лап топ уређај. 
Понуђач је обавезан да након завршетка поправке Наручиоцу преда 
извештај у коме ће навести податке о томе који део је замењен приликом 
интервенције као и његову вредност, која пратећа услуга поправке је извршена, 
колико часова је понуђач провео на раду приликом поправке и колики је укупан 
износ материјала и услуге коју наручилац треба да плати. 
Такође, ако се ради о замени делова за која Наручилац има право да 
средства надокнади од осигурања, понуђач је обавезан да на самом извештају 
наведе све потребне податке, у договору са наручиоцем, а који су неопходни да 
би наручилац могао да изврши наплату путем осигурања. 
Понуђач је обавезан да има ауторизацију од произвођача или овлаштеног дистрибутера 
у Србији да је понуђач ауторизован за продају оригиналних тонер касета, резервних 
делова и вршење услуга сервиса за »SHARP« 
 фотокопир апарате, насловљен на Наручиоца и предметну јавну набавку. 
Понуђач је обавезан да поседује сертификат о продаји и сервисирању за »SHARP« 
опрему за фотокопирање као и једног лиценцираног сервисера за »SHARP« 
фотокопир опрему. 
Понуђач за »SHARP« фотокопир уређаје испоручује искључиво оригиналан 
репроматеријал (тонер, девелопер, бубањ+чистач) и да уграђује искључиво оригиналне 
резервне делове. 
 
Достава материјала и услуге поправке врше се, у зависности од потреба 
односно од тога где је квар настао, на следећим адресама наручиоца: 
1. Радна јединица „Дом Дудова шума“, Алеја Маршала Тита 31, Суботица 
(објекат домског смештаја)  
2. Радна јединица „Дом за негу“, улица 27. марта број 36, Суботица 
3. Радна јединица „Дом за одрасла лица“, Чикош Беле 34, Суботица  
4. Зграда „Заштићеног“ становања, Алеја Маршала Тита 33, Суботица  
5. Просторије Службе „Отворена заштита“, Жарка Зрењанина 16, Суботица 
 6. Геронтолошки клуб „Центар I“, Петра Драпшина 3, Суботица 
 7. Геронтолошки клуб „Центар II“, Жарка Зрењанина 16, Суботица  
8. Геронтолошки клуб „Кертварош“, Алексе Шантића 27, Суботица 
 9. Геронтолошки клуб „Бајнат“, Браће Радића 59 , Суботица  
10.Геронтолошки клуб „Бајмок“,Штросмајерова 13, Бајмок  
11.Геронтолошки клуб „Нови Жедник“, Илије Лубарде 4, Нови Жедник 12.Геронтолошки клуб 
„Зорка“, Сутјеска 82, Суботица  
13.Геронтолошки клуб „Прозивка“, Наде Димић 34, Суботица  
14.Геронтолошки клуб „Ђурђин“, Бориса Кидрича бб, Ђурђин 



15.Геронтолошки клуб „Мала Босна“, Суботичка 12, Мала Босна 
У цену су урачунати трошкови потребног материјала и саме услуге 
поправке, као и трошкови превоза до места вршења услуге поправке односно 
адреса наручиоца (а која су таксативно наведена у оквиру техничких 
спецификација), без обзира да ли му се седиште налази у Суботици или ван 
Суботице. 
 
 ________________________ 
Место и датум ____________________ 

 
М.П                  Понуђач 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Партија 2 – Набавка материјала за рачунаре и рачунарску опрему са услугама 
поправки и сервиса 
 

I  МАТЕРИЈАЛ  
 
За деск топ рачунар (PC) и серверске системе 
 

Ред. бр. Материјал Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

1. Основна плоча за PC, за тип 
лежишта процесора 
SOCKET 775 

Комад    

2. Основна плоча за PC, за тип 
лежишта процесора 
SOCKET AM2+ 

комад    

3. Меморија за PC, DDRAM2, 
мем.капацитета од 2 GB 
„или 
одговарајућа као 
KINGSTON“ 

комад    

4. Меморија за PC, DDRAM3 
мем.капацитета од 2 GB 
„или 
одговарајућа као 
KINGSTON“ 

комад    

5. HDD за PC, мем. капацитета од 

500 

GB /16 MB cache „или 

одговарајући 

као WD или SEAGATE“ 

комад    

6. DVD RW оптички уређај- 

јединица 

за PC, за SATA прикључак 
„или 
одговарајућа LITEON” 

комад    

7. Графичка картица за PC, за 
прикључак PCI EXPRES, са 
512 MB 
меморије „или одговарајућа 
као 
DIAMOND ATI Radeon HD 
5450 PCI 
Express GDDR3 512MB” 

Комад    

8. Напајање за PC кућиште, 
снаге 
500W, напон 220V 

комад    



Ред. бр. Материјал Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

9. USB 8 GB комад    

10. Миш за рачунар оптички 
PS/2 

    

11. Миш за рачунар оптички 
USB  

    

12. Миш за рачунар оптички 
бежични PS/2 

    

13. Тастатура за рачунар PS/2     

 
За лап топ рачунаре 
 
 

Ред. бр. Материјал Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

1. Адаптер за лаптоп рачунар, 
универзални, снаге 90 W 

Комад    

2. Меморија за лаптоп рачунар, 
SODIM 2GB DDRAM2 „или 
одговарајућа као 
KINGSTON“ 

комад    

3. Меморија за лаптоп рачунар, 
SODIM 2GB DDRAM3 „или 
одговарајућа као 
KINGSTON“ 

комад    

4. HDD за лаптоп рачунар, мем. 

капацитета од 500 GB /16MB 
cache „или одговарајући као 
WD 
или SEAGATE“ 

комад    

5. HDD за лаптоп рачунар, мем. 

капацитета od 500 GB 
/16MBcache „или одговарајући 

као WD 

или SEAGATE“ 

комад    

6. DVD RW оптички уређаj-

јединица 

за лаптоп рачунар 

комад    

7. USB меморија, 16 GB „или 

одговарајућа као 
KINGSTON“ 

Комад    

8. USB меморија , 32 GB „или 

одговарајућа као 
комад    



Ред. бр. Материјал Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

KINGSTON“ 

9. Micro SD ХЦ меморијска 

картица, 

мем. капацитета 16 GB, са 
адаптером „или одговарајућа 
као 
KINGSTON“ 

комад    

10. SD HC меморијска картица, 

мем. 

капацитета 16 GB „или 
одговарајућа као 
KINGSTON“ 

комад    

11. Батерија за лап топ рачунар 
HSTNN-LB 51, lithium-ion 
batery 
10,8V, 47Wh 

Комад 
 

   

12. Батерија за лап топ рачунар 
TOSHIBA, Dc 10.8r----48Wh, 
Model 
No. PA3817 U-1BRS 

Комад 
 

   

13. Батерија за лап топ рачунар 
FUJITSU LIMITED LI-ION, 
PRODUCT No. FPCBP250, 
P/N 
FMVNBP186, 10,8V------ 
440mAh/48Wh 

комад    

14. Батерија за лап топ рачунар 
TOSHIBA, lithium-ion batery, 
Модел NO PA5024U-1BRS, 
DC10.8V-48Wh/4200mah 

комад    

15. Батерија за лап топ рачунар 
FUJITSU COMPOTERS 
SIEMENS, 
lithium-ion batery, Model 
name: 
BTP-COL8, 10.8V 4300mah, 
47 Wh 

комад    

16. Батерија за лап топ рачунар 
hp 
(HSTNN-LB51 ), lithium-ion 
batery, 
10.8V----47Wh 

комад    

17. Батерија за лап топ рачунар комад    



Ред. бр. Материјал Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

DELL, tide: F287H, lithium-ion 
batery, 48WH, rating: 11,1V 

18. Батерија за лап топ рачунар 
ASUS, lithium-ion batery, pack 
A32-K53, rating:10.8v-----
5200mAh, 
56Wh 

комад    

 
 
За LCD мониторе  
 

Ред. бр. Материјал Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

1. HW склоп са неонкама 

инвентер 2 цеви , дужина цеви 

15" 

Комад    

2. Електролитски кондензатор 
капацитета 1000 µF, напон 
25V 

комад    

3. Електролитски кондензатор 
капацитета 220 µF, напон 
25V 

комад    

4. Електролитски кондензатор 
капацитета 470 µF, напон 
25V 
кома 

комад    

5. Осигурач 4 A, спори комад    

6. Електролитски кондензатор 
капацитета 10 µF, напон 
100V 

комад    

7. Електролитски кондензатор 
капацитета 22 µF, напон 
100V 

Комад    

 
За УПС уређаје 
 

Ред. бр. Материјал Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

1. Акумулатор 12V7AH Комад    

2. Акумулатор 12V 12AH комад    

 

 
 



 
 
 
II    УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ  
 
 

Ред. бр. Услуга Цена 
услуге без  

ПДВ-а 

ПДВ Цена услуге  са 
ПДВ-ом 

1. Сервис  деск топ рачунара    

2. Сервис лап топ рачунара    

3. Поправка лог.плоче на лаптоп 
рачунару 

   

4. Сервис ЛЦД монитора    

 
 
Понуђач је обавезан да се одазове позиву наручиоца за извршење 
услугe, a који подразумева долазак на место пријављеног квара и констатацију 
истог у року који назначи у понуди, а који не може бити дужи од 6 часова 
рачунајући од тренутка пријаве квара од стране наручиоца (како радним 
данима, тако и у дане викенда, празника као и друге нерадне дане).Доступност од 0-24 сата 7 
дана у недељи. 
Услуга поправке врши се у договору и под Надзором наручиоца. 
Понуђач је дужан да пре сваке појединачно одрађене поправке достави 
наручиоцу у писаном облику документ у коме ће таксативно по ставкама 
навести врсту поправке, материјал неопходан за извршење поправке,  са спецификацијом 
количина ицена материјала и норма часова.Понуђач документ предаје наручиоцу који уписаној 
форми одобрава сваку појединачну поправку, дакле, понуђач не можеотпочети са вршењем 
било какве поправке пре него што добије сагласност Наручиоца.Понуђач је дужан да наведени 
документ достави наручиоцу у рокуод 2 сата рачунајући од тренутка доласка понуђача на 
место пријављеног квараи констатације истог. Рок испоруке добара и извршења услуге је 4 
сата од тренутка када је наручилац дао своју писану сагласност за појединачну 
поправку, сем изузетно у случају компликованог квара или недостаткарезервних делова 
(уколико се набављају из иностранства или по наруџби) када је понуђач дужан да у писаном 
облику о томе обавести наручиоца уз навођење 
разлога због којих се уговорна обавеза не може извршити у наведеном року, а 
све уз сагласност купца (у погледу оправданости разлога за продужење рока). 
Понуђач је обавезан да након завршетка поправке Наручиоцу преда 
извештај у коме ће навести податке о томе који део је замењен приликом 
интервенције као и његову вредност, која пратећа услуга поправке је извршена, 
колико часова је понуђач провео на раду приликом поправке и колики је укупан 
износ материјала и услуге коју наручилац треба да плати. 
Такође, ако се ради о замени делова за која Наручилац има право да 
средства надокнади од осигурања, понуђач је обавезан да на самом извештају 
наведе све потребне податке, у договору са наручиоцем, а који су неопходни да 
би наручилац могао да изврши наплату путем осигурања. 
 
 
 
 
Достава материјала и услуге поправке врше се, у зависности од потреба 
односно од тога где је квар настао, на следећим адресама наручиоца: 



1. Радна јединица „Дом Дудова шума“, Алеја Маршала Тита 31, Суботица 
(објекат домског смештаја)  
2. Радна јединица „Дом за негу“, улица 27. марта број 36, Суботица 
3. Радна јединица „Дом за одрасла лица“, Чикош Беле 34, Суботица  
4. Зграда „Заштићеног“ становања, Алеја Маршала Тита 33, Суботица  
5. Просторије Службе „Отворена заштита“, Жарка Зрењанина 16, Суботица 
 6. Геронтолошки клуб „Центар I“, Петра Драпшина 3, Суботица 
 7. Геронтолошки клуб „Центар II“, Жарка Зрењанина 16, Суботица  
8. Геронтолошки клуб „Кертварош“, Алексе Шантића 27, Суботица 
 9. Геронтолошки клуб „Бајнат“, Браће Радића 59 , Суботица  
10.Геронтолошки клуб „Бајмок“,Штросмајерова 13, Бајмок  
11.Геронтолошки клуб „Нови Жедник“, Илије Лубарде 4, Нови Жедник 12.Геронтолошки клуб 
„Зорка“, Сутјеска 82, Суботица  
13.Геронтолошки клуб „Прозивка“, Наде Димић 34, Суботица  
14.Геронтолошки клуб „Ђурђин“, Бориса Кидрича бб, Ђурђин 
15.Геронтолошки клуб „Мала Босна“, Суботичка 12, Мала Босна 
У цену су урачунати трошкови потребног материјала и саме услуге 
поправке, као и трошкови превоза до места вршења услуге поправке односно 
адреса наручиоца (а која су таксативно наведена у оквиру техничких 
спецификација), без обзира да ли му се седиште налази у Суботици или ван 
Суботице. 
 
 ________________________ 
Место и датум ____________________ 

 
М.П                  Понуђач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 
ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  И 76. 

ЗАКОНА 
 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 
дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да 
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 
Закона); 

3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране 
државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. 
тач. 4) Закона); 

4. Да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да је ималац права интелектуалне 
својине. 
 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  
дефинисане чл. 76. Закона, и то: 
 
 - Да поседује сервисни сертификат за »SHARP« опрему за 
фотокопирање као и једног лиценцираног сервисера за исту (партија 1). 

                     - Понуђач је обавезан да има ауторизацију од произвођача или овлаштеног 
дистрибутера у Србији да је понуђач ауторизован за продају оригиналних тонер касета, 
резервних делова и вршење услуга сервиса за »SHARP« фотокопир апарате, насловљен 
на Наручиоца и предметну јавну набавку ( за партију 1.) 

 
2.1. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 

чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне 
услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 

 

2.2. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. 
тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  



 
 

3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 
Испуњеност обавезних услова 1-4 за учешће у поступку предметне 
јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује 
достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV 
одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из 
чл. 75. Закона, тачка 1-4, дефинисане овом конкурсном 
документацијом. 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача 
и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у 
регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду 
доставити овлашћење за потписивање. 
- Испуњеност додатног услова доказује се достављањем 
фотокопије сервисног сертификата за »SHARP« опрему за 
фотокопирање као и фотокопије лиценце за једног сервисера 
(партија 1). 

          -  Испуњеност додатног услова доказује се достављањем овлашћења од 
произвођача или овлаштеног дистрибутера у Србији да понуђач има ауторизацију и да је  
ауторизован за продају оригиналних тонер касета, резервних делова и вршење услуга 
сервиса за »SHARP« фотокопир апарате, насловљен на Наручиоца и предметну јавну 
набавку- партија1. 

 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе 
понуђача и оверена печатом.  
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је 
дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, 
дат је у поглављу IV одељак 3.), потписану од стране овлашћеног 
лица подизвођача и оверену печатом.  
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на 
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о 
испуњености услова. 
 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи 
од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених 
доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно 
доступни на интернет страницама надлежних органа.У том случају 
Понуђач је обавеза да у оквиру конкурсне документације тј, своје 



понуде наведе интернет страницу на којој Наручилац може проверити 
испуњеност услова за учешће у јавној набавци. 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о 
било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне 
набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења 
уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописани начин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  



VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку Набавка 
материјала и услуга за поправку рачунара и рачунарске опреме по партијама у поступку 
јавне набавке мале вредности 01/16/ЈНМВ 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
 
 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 
понуди. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- Набавка материјала и услуга за поправку рачунара и 
рачунарске опреме, по партијама у поступку јавне набавке мале вредности 01/16/ЈНМВ   
 Партија 1 – Набавка материјала за рачунаре и рачунарску опрему са услугама 
поправки и сервиса 

 
Рок и начин плаћања 
 

 
Рок плаћања је 45 дана, рачунајући од 
дана пријема исправног рачуна 
продавца за свако испоручено добро и 
сукцесивно извршену пратећу услугу 
поправки, уз који ће бити приложен 
извештај о извршеној испоруци добара 
и извршеној услузи поправке. 

 
Рок важења понуде 
(не може бити краћи од 60 дана од дана отварања 
понуда) 

 
________ дана рачунајући од дана 
отварања понуда 

Испорука добара и извршење пратећих услуга која 
су предмет набавке врши се у периоду од годину 
дана од дана закључења уговора. 
Понуђач је дужан да у конкурсној документацији 
наведе рок одазива на позив наручиоца у случају 
пријаве квара, који не може бити дужи од 6 часова 
од упућеног позива тј. налога наручиоца. 
Рок  испоруке добара и извршења услуге је 4 сата 
од  када је пријављен квар, изузетно у случају 
компликованог квара када је понуђач дужан да у 
писаном облику о томе обавести наручиоца уз 
навођење разлога због којих се уговорна обавеза не 
може извршити у наведеном року. 
Испорука материјала и извршење услуге која је 
предмет уговора врши се на адресама наручиоца 
наведеним у оквиру техничких спецификација и 
модела уговора. 
 

 Рок одазива на позив наручиоца у 
случају пријаве квара је ___________ 
часа од упућеног позива тј. налога 
наручиоца. 
 

Гаранција 
Понуђач је дужан да обезбеди гаранцију на 
извршене пропратне услуге поправки у року не 
краћем од 12 месеци, рачунајући од дана 
достављања извештаја о извршеној испоруци 
добара и извршеној услузи поправке.Понуђач је 
дужан да приликом вршења услуга (поправке) које 
су предмет уговора угради оригиналне, нове 
резервне делове (материјал) и за исте обезбеди 
произвођачку гаранцију.Уколико понуђач није у 
могућности да на материјал (резервне делове) 
обезбеди произвођачку гаранцију, у том случају 
дужан је да за наведена добра да гаранцију у 
дужини од најмање 6 месеци, рачунајући од дана 
достављања извештаја о извршеној испоруци 
добара и извршеној услузи поправке. 
Гаранција важи под  условом да наручилац уређаје 
користи у складу са упутством за руковање. 
 

Понуђач обезбеђује гаранцију на 
извршене пропратне услуге поправки у 
року од _________ месеци (не краћем 
од  12 месеци), рачунајући од дана 
достављања извештаја о извршеној 
испоруци добара и извршеној услузи 
поправке. 
Уколико понуђач није у могућности да 
на материјал (резервне делове) 
обезбеди произвођачку гаранцију, у 
том случају дужан је да за наведена 
добра да гаранцију у дужини од 
__________ месеци (минимум 6 
месеци), рачунајући од дана 
достављања извештаја о извршеној 
испоруци добара и извршеној услузи 
поправке. 

 

 



 
 I  МАТЕРИЈАЛ  
За матричне, инкјет и ласерске штампаче 
 

Ред. бр. Материјал Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

1. FUSER UNIT за ласерски 

штампач типа „HP 1010“ 
(грејач+фолија) 

Комад    

2. PICKUP ROLLER за ласерски 

штампач типа „HP1010” 
комад    

3. Глава, исписна, за матрични 
штампач типа „EPSON LQ 
680“ 

комад    

4. TRAKTOR за матрични 

штампач 
„EPSON LX 300“, леви 

комад    

5. TRAKTOR за матрични 

штампач 
„EPSON LX 300“, десни 

комад    

6. Носач главе за матрични 
штампач “EPSON LX 300” 

комад    

7. PAPER GUARD SUPPORT за 

матрични штампач „EPSON 
LX 
300“ 

Комад    

8. Чистач OPC-a за ласерски 
штампач типа „LEXMARK 
E260DN” 

комад    

9. OPC за ласерски штампач 
типа 
„LEXMARK E260DN” 

комад    

10. Бубањ јединица комплетна за 

„LEXMARK E260DN 

комад    

11. PICKUP ROLLER за ласерски 

штампач типа „HP 1505“ 
комад    

12. Фолија за ласерски штампач  

типа „HP 2055“ 
    

13. Силиконски ваљак за „HP 

2055“ 
    

14. Тонер за штампач ласерски 
HP ЈЕТ 1010 

комад    

15. Тонер за штампач ласерски комад    



Ред. бр. Материјал Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

HP ЈЕТ 1020 

16.  Тонер за штампач ласерски 
HP ЈЕТ 1160 

комад    

17. Тонер за штампач ласерски 
HP ЈЕТ 1200 

комад    

18. Тонер за штампач ласерски 
HP ЈЕТ 1505 

комад    

19.  Тонер  за штампач CANON 
LBP 2900 

комад    

20. Тонер за штампач ласерски 
HP ЈЕТ P 3015-двострани 

комад    

21. Тонер за штампач ласерски 
HP ЈЕТ P 1102 

комад    

22. Тонер за штампач ласерски 
MG 2450 

комад    

23. Трака за штампач EPSON 
LQ 300 

комад    

24. Трака за штампач EPSON 
LQ 680 

комад    

25. Тонер за LEХMARK E-120 комад    

26. Тонер за LEХMARK E-260 dn комад    

 
 
 
 
 
За апарате за фотокопирање 

 

Ред. бр. Материјал Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

1. Sensor base, оригинална 

ознака 
дела: LDAIS0029QSZZ, за 
фотокопир апарат типа 
„SHARP 
5516“ 

Комад    

2. SCANING UNIT, за 
фотокопир 
апарат типа „SHARP 5516“ 

комад    

3. FU felt fixing plate, оригинална 

ознака дела: 
комад    



Ред. бр. Материјал Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

CPLTM0255QS03, за 
фотокопир апарат типа 
„SHARP 
5516“ 

4. Developing unit gear, 

оригинална 
ознака дела: 
NGERH0002YSZZ, за 
фотокопир апарат типа 
„SHARP 5516“ 

комад    

5.  Developing unit gear, 

оригинална 
ознака дела: 
NGERH0001YSZZ, 
за фотокопир апарат типа 
„SHARP 5516“ 

комад    

6. Sensor lever ACT, оригинална 

ознака дела: 
MLEVP0024QSZZ, 
за фотокопир апарат типа 
„SHARP 5516“ 

комад    

7. Бубањ (drum) за „SHARP 

5516“-оригинал 

комад    

8. Тонер за фотокопир CANON  
1616 –NPG1 

Комад    

9. Тонер за фотокопир ŠARP 
AR -5316 E оригинал 

комад    

10 Тонер за фотокопир ŠARP 
AR -5516 H оригинал 

    

11 CGERH0216QS01 DV  IDLE 
GEAR 

комад    

12. CPLTM0255SQ3 комад    

13. HGERH0001YSZZ комад    

14. LDAIS0029QSZZ КУЋИШТЕ 
СЕНЗОРА 

комад    

15. MCAMP0001QSZZ комад    

16. MLEVP0024QSZZ комад    

17. MSPRC1315FCZZ комад    

18. MSPRD0121QSZZ комад    

19. NGERH0214QSZ1 комад    



Ред. бр. Материјал Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

20. NGERH0008QSZ3 комад    

21. NGERH0002YSZZ 
ЗУПЧАНИК 

комад    

22. NGERH0056QSZZ 
ЗУПЧАНИК 

комад    

23. NGERH0214QSYY DV GEAR комад    

24. NGERH2576XHZA 
ЗУПЧАНИК 

комад    

25 NROLR1267FCZ1 комад    

26. NROLR170QSZZ PAPER 
FEED ROLLER 

комад    

27. PP1PP0109FCZ1 комад    

28. PP1PP0016QSZZ комад    

29. PP1PP0016QSZZ TONER 
PIPE 

комад    

30. PTME 0039QSZZ PAWL комад    

31. UCLEZ00009QSZ2 CLEANER комад    

32. DEVELOPER 202 5316 
(original) 

комад    

33. DEVELOPER 205 5516 
(original) 

комад    

34. DEVELOPER SIRIUS 
(original) 

комад    

 

 
За TELEFAXS апарате 
 

Ред. бр. Материјал Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

1. Термо глава за телефаx 
апарата, 
типа: „SHARP UX-53 /73“ 

Комад    

 
 
 
 
 
 
 
 



 
За мултифункционалне уређаје 
 

Ред. бр. Материјал Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

1. FUSER UNIT за 

мултифункционални 
ласерски 
уређај “HP M1522” 
(grejač+folija) 

Комад    

2. Пиксна силиконског ваљка 
за 
мултифункционални 
ласерски 
уређај “HP M1 522” 

комад    

 
За калкулаторе 
 

Ред. бр. Материјал Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

1. Трансформатор, напојни, 
напон 
220V /2x12V 

Комад    

2. Сет зупчаника комад    

 
 
II    УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ  
 

Ред. бр. Услуга Цена 
услуге без  

ПДВ-а 

ПДВ Цена услуге  са 
ПДВ-ом 

1. Сервис серверских система    

2. Сервис матричних штампача    

3. Сервис ласерских штампача    

4. Сервис инкјет штампача    

5. Сервис мултифункционалних 
уређаја 

   

6. Сервис калкулатора    

7. Сервис апарата за фотокопирање    

8. Сервис телефакс уређаја    

 
 
Понуђач је обавезан да се одазове позиву наручиоца за извршење 
услугe, a који подразумева долазак на место пријављеног квара и констатацију 



истог у року који назначи у понуди, а који не може бити дужи од 6 часова 
рачунајући од тренутка пријаве квара од стране наручиоца (како радним 
данима, тако и у дане викенда, празника као и друге нерадне дане).Доступност од 0-24 сата 7 
дана у недељи. 
Услуга поправке врши се у договору и под Надзором наручиоца. 
Понуђач је дужан да пре сваке појединачно одрађене поправке достави 
наручиоцу у писаном облику документ у коме ће таксативно по ставкама 
навести врсту поправке, материјал неопходан за извршење поправке,  са спецификацијом 
количина ицена материјала и норма часова.Понуђач документ предаје наручиоцу који уписаној 
форми одобрава сваку појединачну поправку, дакле, понуђач не можеотпочети са вршењем 
било какве поправке пре него што добије сагласност Наручиоца.Понуђач је дужан да наведени 
документ достави наручиоцу у рокуод 2 сата рачунајући од тренутка доласка понуђача на 
место пријављеног квараи констатације истог. Рок испоруке добара и извршења услуге је 4 
сата од тренутка када је наручилац дао своју писану сагласност за појединачну 
поправку, сем изузетно у случају компликованог квара или недостаткарезервних делова 
(уколико се набављају из иностранства или по наруџби) када је понуђач дужан да у писаном 
облику о томе обавести наручиоца уз навођење 
разлога због којих се уговорна обавеза не може извршити у наведеном року, а 
све уз сагласност купца (у погледу оправданости разлога за продужење рока). 
Понуђач је дужан да наручиоцу обезбеди заменски уређај за време 
вршења сервиса и то без накнаде, а ова обавеза односи се на заменски 
»SHARP« фотокопир апарат, ласерски и матрични штампач и лап топ уређај. 
Понуђач је обавезан да након завршетка поправке Наручиоцу преда 
извештај у коме ће навести податке о томе који део је замењен приликом 
интервенције као и његову вредност, која пратећа услуга поправке је извршена, 
колико часова је понуђач провео на раду приликом поправке и колики је укупан 
износ материјала и услуге коју наручилац треба да плати. 
Такође, ако се ради о замени делова за која Наручилац има право да 
средства надокнади од осигурања, понуђач је обавезан да на самом извештају 
наведе све потребне податке, у договору са наручиоцем, а који су неопходни да 
би наручилац могао да изврши наплату путем осигурања. 
Понуђач је обавезан да има ауторизацију од произвођача или овлаштеног дистрибутера 
у Србији да је понуђач ауторизован за продају оригиналних тонер касета, резервних 
делова и вршење услуга сервиса за »SHARP« 
 фотокопир апарате, насловљен на Наручиоца и предметну јавну набавку. 
Понуђач је обавезан да поседује сертификат о продаји и сервисирању за »SHARP« 
опрему за фотокопирање као и једног лиценцираног сервисера за »SHARP« 
фотокопир опрему. 
Понуђач за »SHARP« фотокопир уређаје испоручује искључиво оригиналан 
репроматеријал (тонер, девелопер, бубањ+чистач) и да уграђује искључиво оригиналне 
резервне делове. 
 
Достава материјала и услуге поправке врше се, у зависности од потреба 
односно од тога где је квар настао, на следећим адресама наручиоца: 
1. Радна јединица „Дом Дудова шума“, Алеја Маршала Тита 31, Суботица 

(објекат домског смештаја)  
2. Радна јединица „Дом за негу“, улица 27. марта број 36, Суботица 
3. Радна јединица „Дом за одрасла лица“, Чикош Беле 34, Суботица  
4. Зграда „Заштићеног“ становања, Алеја Маршала Тита 33, Суботица  
5. Просторије Службе „Отворена заштита“, Жарка Зрењанина 16, Суботица 
 6. Геронтолошки клуб „Центар I“, Петра Драпшина 3, Суботица 
 7. Геронтолошки клуб „Центар II“, Жарка Зрењанина 16, Суботица  
8. Геронтолошки клуб „Кертварош“, Алексе Шантића 27, Суботица 
 9. Геронтолошки клуб „Бајнат“, Браће Радића 59 , Суботица  
10.Геронтолошки клуб „Бајмок“,Штросмајерова 13, Бајмок  



11.Геронтолошки клуб „Нови Жедник“, Илије Лубарде 4, Нови Жедник 12.Геронтолошки клуб 
„Зорка“, Сутјеска 82, Суботица  
13.Геронтолошки клуб „Прозивка“, Наде Димић 34, Суботица  
14.Геронтолошки клуб „Ђурђин“, Бориса Кидрича бб, Ђурђин 
15.Геронтолошки клуб „Мала Босна“, Суботичка 12, Мала Босна 
У цену су урачунати трошкови потребног материјала и саме услуге 
поправке, као и трошкови превоза до места вршења услуге поправке односно 
адреса наручиоца (а која су таксативно наведена у оквиру техничких 
спецификација), без обзира да ли му се седиште налази у Суботици или ван 
Суботице. 
 
 ________________________ 
Место и датум ____________________ 

 
М.П                  Понуђач 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- Набавка материјала и услуга за поправку рачунара и 
рачунарске опреме по партијама у поступку јавне набавке мале вредности 19/15/ЈНМВ   
 
Партија 2 – Набавка материјала за рачунаре и рачунарску опрему са услугама 
поправки и сервиса 

 
I  МАТЕРИЈАЛ  
 
За деск топ рачунар (PC) и серверске системе 
 

Ред. бр. Материјал Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

1. Основна плоча за PC, за тип 
лежишта процесора 
SOCKET 775 

Комад    

2. Основна плоча за PC, за тип 
лежишта процесора 
SOCKET AM2+ 

комад    

3. Меморија за PC, DDRAM2, 
мем.капацитета од 2 GB 
„или 
одговарајућа као 
KINGSTON“ 

комад    

4. Меморија за PC, DDRAM3 
мем.капацитета од 2 GB 
„или 
одговарајућа као 
KINGSTON“ 

комад    

5. HDD за PC, мем. капацитета од 

500 

GB /16 MB cache „или 

одговарајући 

као WD или SEAGATE“ 

комад    

6. DVD RW оптички уређај- 

јединица 

за PC, за SATA прикључак 
„или 
одговарајућа LITEON” 

комад    

7. Графичка картица за PC, за 
прикључак PCI EXPRES, са 
512 MB 
меморије „или одговарајућа 
као 
DIAMOND ATI Radeon HD 
5450 PCI 
Express GDDR3 512MB” 

Комад    



Ред. бр. Материјал Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

8. Напајање за PC кућиште, 
снаге 
500W, напон 220V 

комад    

9. USB 8 GB комад    

10. Миш за рачунар оптички 
PS/2 

    

11. Миш за рачунар оптички 
USB  

    

12. Миш за рачунар оптички 
бежични PS/2 

    

13. Тастатура за рачунар PS/2     

 
За лап топ рачунаре 
 
 

Ред. бр. Материјал Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

1. Адаптер за лаптоп рачунар, 
универзални, снаге 90 W 

Комад    

2. Меморија за лаптоп рачунар, 
SODIM 2GB DDRAM2 „или 
одговарајућа као 
KINGSTON“ 

комад    

3. Меморија за лаптоп рачунар, 
SODIM 2GB DDRAM3 „или 
одговарајућа као 
KINGSTON“ 

комад    

4. HDD за лаптоп рачунар, мем. 

капацитета од 500 GB /16MB 
cache „или одговарајући као 
WD 
или SEAGATE“ 

комад    

5. HDD за лаптоп рачунар, мем. 

капацитета od 500 GB 
/16MBcache „или одговарајући 

као WD 

или SEAGATE“ 

комад    

6. DVD RW оптички уређа-

јединица 

за лаптоп рачунар 

комад    

7. USB меморија, 16 GB „или 

одговарајућа као 
Комад    



Ред. бр. Материјал Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

KINGSTON“ 

8. USB меморија , 32 GB „или 

одговарајућа као 
KINGSTON“ 

комад    

9. Micro SD ХЦ меморијска 

картица, 

мем. капацитета 16 GB, са 
адаптером „или одговарајућа 
као 
KINGSTON“ 

комад    

10. SD HC меморијска картица, 

мем. 

капацитета 16 GB „или 
одговарајућа као 
KINGSTON“ 

комад    

11. Батерија за лап топ рачунар 
HSTNN-LB 51, lithium-ion 
batery 
10,8V, 47Wh 

Комад 
 

   

12. Батерија за лап топ рачунар 
TOSHIBA, Dc 10.8r----48Wh, 
Model 
No. PA3817 U-1BRS 

Комад 
 

   

13. Батерија за лап топ рачунар 
FUJITSU LIMITED LI-ION, 
PRODUCT No. FPCBP250, 
P/N 
FMVNBP186, 10,8V------ 
440mAh/48Wh 

комад    

14. Батерија за лап топ рачунар 
TOSHIBA, lithium-ion batery, 
Модел NO PA5024U-1BRS, 
DC10.8V-48Wh/4200mah 

комад    

15. Батерија за лап топ рачунар 
FUJITSU COMPOTERS 
SIEMENS, 
lithium-ion batery, Model 
name: 
BTP-COL8, 10.8V 4300mah, 
47 Wh 

комад    

16. Батерија за лап топ рачунар 
hp 
(HSTNN-LB51 ), lithium-ion 

комад    



Ред. бр. Материјал Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

batery, 
10.8V----47Wh 

17. Батерија за лап топ рачунар 
DELL, tide: F287H, lithium-ion 
batery, 48WH, rating: 11,1V 

комад    

18. Батерија за лап топ рачунар 
ASUS, lithium-ion batery, pack 
A32-K53, rating:10.8v-----
5200mAh, 
56Wh 

комад    

 
 
За LCD мониторе  
 

Ред. бр. Материјал Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

1. HW склоп са неонкама 

инвентер 2 цеви , дужина цеви  

15" 

Комад    

2. Електролитски кондензатор 
капацитета 1000 µF, напон 
25V 

комад    

3. Електролитски кондензатор 
капацитета 220 µF, напон 
25V 

комад    

4. Електролитски кондензатор 
капацитета 470 µF, напон 
25V 
кома 

комад    

5. Осигурач 4 A, спори комад    

6. Електролитски кондензатор 
капацитета 10 µF, напон 
100V 

комад    

7. Електролитски кондензатор 
капацитета 22 µF, напон 
100V 

Комад    

 
 
 
 
 
 
 
 



За УПС уређаје 
 

Ред. бр. Материјал Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

1. Акумулатор 12V7AH Комад    

2. Акумулатор 12V 12AH комад    

 

 
II    УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ  
 
 

Ред. бр. Услуга Цена 
услуге без  

ПДВ-а 

ПДВ Цена услуге  са 
ПДВ-ом 

1. Сервис  деск топ рачунара    

2. Сервис лап топ рачунара    

3. Поправка лог.плоче на лаптоп 
рачунару 

   

4. Сервис ЛЦД монитора    

 
 
Понуђач је обавезан да се одазове позиву наручиоца за извршење 
услугe, a који подразумева долазак на место пријављеног квара и констатацију 
истог у року који назначи у понуди, а који не може бити дужи од 6 часова 
рачунајући од тренутка пријаве квара од стране наручиоца (како радним 
данима, тако и у дане викенда, празника као и друге нерадне дане).Доступност од 0-24 сата 7 
дана у недељи. 
Услуга поправке врши се у договору и под Надзором наручиоца. 
Понуђач је дужан да пре сваке појединачно одрађене поправке достави 
наручиоцу у писаном облику документ у коме ће таксативно по ставкама 
навести врсту поправке, материјал неопходан за извршење поправке,  са спецификацијом 
количина ицена материјала и норма часова.Понуђач документ предаје наручиоцу који уписаној 
форми одобрава сваку појединачну поправку, дакле, понуђач не можеотпочети са вршењем 
било какве поправке пре него што добије сагласност Наручиоца.Понуђач је дужан да наведени 
документ достави наручиоцу у рокуод 2 сата рачунајући од тренутка доласка понуђача на 
место пријављеног квараи констатације истог. Рок испоруке добара и извршења услуге је 4 
сата од тренутка када је наручилац дао своју писану сагласност за појединачну 
поправку, сем изузетно у случају компликованог квара или недостаткарезервних делова 
(уколико се набављају из иностранства или по наруџби) када је понуђач дужан да у писаном 
облику о томе обавести наручиоца уз навођење 
разлога због којих се уговорна обавеза не може извршити у наведеном року, а 
све уз сагласност купца (у погледу оправданости разлога за продужење рока). 
Понуђач је обавезан да након завршетка поправке Наручиоцу преда 
извештај у коме ће навести податке о томе који део је замењен приликом 
интервенције као и његову вредност, која пратећа услуга поправке је извршена, 
колико часова је понуђач провео на раду приликом поправке и колики је укупан 
износ материјала и услуге коју наручилац треба да плати. 
Такође, ако се ради о замени делова за која Наручилац има право да 
средства надокнади од осигурања, понуђач је обавезан да на самом извештају 



наведе све потребне податке, у договору са наручиоцем, а који су неопходни да 
би наручилац могао да изврши наплату путем осигурања. 
Достава материјала и услуге поправке врше се, у зависности од потреба 
односно од тога где је квар настао, на следећим адресама наручиоца: 
1. Радна јединица „Дом Дудова шума“, Алеја Маршала Тита 31, Суботица 
(објекат домског смештаја)  
2. Радна јединица „Дом за негу“, улица 27. марта број 36, Суботица 
3. Радна јединица „Дом за одрасла лица“, Чикош Беле 34, Суботица  
4. Зграда „Заштићеног“ становања, Алеја Маршала Тита 33, Суботица  
5. Просторије Службе „Отворена заштита“, Жарка Зрењанина 16, Суботица 
 6. Геронтолошки клуб „Центар I“, Петра Драпшина 3, Суботица 
 7. Геронтолошки клуб „Центар II“, Жарка Зрењанина 16, Суботица  
8. Геронтолошки клуб „Кертварош“, Алексе Шантића 27, Суботица 
 9. Геронтолошки клуб „Бајнат“, Браће Радића 59 , Суботица  
10.Геронтолошки клуб „Бајмок“,Штросмајерова 13, Бајмок  
11.Геронтолошки клуб „Нови Жедник“, Илије Лубарде 4, Нови Жедник 12.Геронтолошки клуб 
„Зорка“, Сутјеска 82, Суботица  
13.Геронтолошки клуб „Прозивка“, Наде Димић 34, Суботица  
14.Геронтолошки клуб „Ђурђин“, Бориса Кидрича бб, Ђурђин 
15.Геронтолошки клуб „Мала Босна“, Суботичка 12, Мала Босна 

У цену су урачунати трошкови потребног материјала и саме услуге 
поправке, као и трошкови превоза до места вршења услуге поправке односно 
адреса наручиоца (а која су таксативно наведена у оквиру техничких 
спецификација), без обзира да ли му се седиште налази у Суботици или ван 
Суботице. 
 
 ________________________ 
Место и датум ____________________ 

 
М.П                  Понуђач 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


