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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ковин 
“ УСТАНОВА ЗА СПОРТ “ КОВИН 
-Комисија за јавну набавку- 
Број: 4/182-2018 
Дана: 26.07.2018. године 
26220 Ковин, ул. ЈНА бр. 34 
Тел: 013/744-899 
Факс: 013/742-021 
Email sportkovin@gmail.com 
 

На основу члана 63. став 1. и 5.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) објављује 

 

 
ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 

МЕЊА СЕ конкурсна документација за јавну набавку добара - Набавка рачунарске 
опреме, штампача, аудио опреме и виодео надзора, број 4/182-2018 и то у делу: 
 

 

1. IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО 
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, КОД ДОДАТНОГ УСЛОВА ЗА ''ПОСЛОВНИ  
КАПАЦИТЕТ'' 

 
ПАРТИЈА 1 
 
Уместо 
 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 УСЛОВИ ДОКАЗИ 
  

1. Да понуђач у моменту  подношења  
понуде има ауторизацију  или  потврду  
произвођача  опреме или овлашћеног 
представника за територију РС, којим 
се ауторизује/потврђује: 
 
- да је Понуђач  ауторизован/овлашћен  
за  продају  опреме која  је  предмет  
набавке  и  да  испуњава тражене 
услове и овим документом треба да се 
гарантује да је понуђач понудио 
оригиналну опрему и да ће је као такву 
испоручити за потребе предметне 
набавке и 
 
- да Понуђач достави Потврду о 
произвођачкој гаранцији за сву 
понуђену опрему за коју се тражи 
гарантни рок дужи од 24 месеца. 

 
- Ауторизација или Потврда произвођача, 
издата од канцеларије или представништва 
произвођача или овлашћеног представника 
за територију Републике Србије, да је 
понуђач понудио оригиналну опрему и да 
ће је као такву испоручити за потребе 
предметне набавке 
 
и 
 
-  Потврда произвођача опреме или 
локалне канцеларије произвођача опреме 
за територију Републике Србије којом се 
потврђује да је захтевани гарантни период 
подржан од стане произвођача опреме. 
Потврда мора да се достави за сву  
понуђену опрему за коју се тражи гарантни 
рок дужи од 24. мес. и мора бити 
насловљена на предметну јавну набавку 
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Треба да стоји 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 УСЛОВИ ДОКАЗИ 
 1. Да понуђач у моменту  подношења  

понуде има ауторизацију  или  потврду  
произвођача  опреме или овлашћеног 
представника за територију РС, којим 
се ауторизује/потврђује: 
- да је Понуђач  ауторизован/овлашћен  
за  продају  опреме која  је  предмет  
набавке  и  да  испуњава тражене 
услове и овим документом треба да се 
гарантује да је понуђач понудио 
оригиналну опрему и да ће је као такву 
испоручити за потребе предметне 
набавке и 
- да Понуђач достави Потврду о 
произвођачкој гаранцији за сву 
понуђену опрему за коју се тражи 
гарантни рок дужи од 24 месеца. 

- Ауторизација или Потврда произвођача  
опреме или овлашћеног представника за 
територију РС, да је понуђач понудио 
оригиналну опрему и да ће је као такву 
испоручити за потребе предметне набавке 
  
и 
 
-  Потврда произвођача опреме или 
локалне канцеларије произвођача опреме 
за територију Републике Србије којом се 
потврђује да је захтевани гарантни период 
подржан од стане произвођача опреме. 
Потврда мора да се достави за сву  
понуђену опрему за коју се тражи гарантни 
рок дужи од 24. мес. и мора бити 
насловљена на предметну јавну набавку 

 

ПАРТИЈА 2 
Уместо 

 УСЛОВИ ДОКАЗИ 
 Да понуђач у моменту  подношења  

понуде има ауторизацију  или  потврду  
произвођача  опреме или овлашћеног 
представника за територију РС, којим 
се ауторизује/потврђује : 
- да је понуђач  ауторизован/овлашћен  
за  продају  опреме која  је  предмет  
набавке  и  да  испуњава тражене 
услове и овим документом треба да се 
гарантује да је понуђач понудио 
оригиналну опрему и да ће је као такву 
испоручити за потребе предметне 
набавке 

 
- Ауторизација или потврда произвођача, 
издата од канцеларије или представништва 
произвођача или овлашћеног представника 
за територију Републике Србије да је 
понуђач понудио оригиналну опрему и да 
ће је као такву испоручити за потребе 
предметне набавке 
 
 

 
Треба да стоји 

 УСЛОВИ ДОКАЗИ 
 Да понуђач у моменту  подношења  

понуде има ауторизацију  или  потврду  
произвођача  опреме или овлашћеног 
представника за територију РС, којим 
се ауторизује/потврђује : 
- да је понуђач  ауторизован/овлашћен  
за  продају  опреме која  је  предмет  
набавке  и  да  испуњава тражене 
услове и овим документом треба да се 
гарантује да је понуђач понудио 
оригиналну опрему и да ће је као такву 
испоручити за потребе предметне 
набавке 

 
- Ауторизација или Потврда произвођача  
опреме или овлашћеног представника за 
територију РС, да је понуђач понудио 
оригиналну опрему и да ће је као такву 
испоручити за потребе предметне набавке  
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2. 11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 
Уместо: 

Рок важења менице мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока испоруке, а 
што се констатује Записником о примопредаји возила. 
 

Треба да стоји: 
Рок важења менице мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока испоруке, а 
што се констатује Записником о примопредаји опреме. 
 
 

3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА -  (ОБРАЗАЦ 9)   
 
Уместо: 

                                                                               
Партија 2 – Набавка аудио опреме и опреме за видео надзор (спецификација): 
 

ТИП 2                               SNIMAČ 
                                          HikVision DS-7208HQHI-K2/P или одговарајуће 

  

Канали за снимање:  8-kanalni hibridni PoC HD-TVI/AHD/HD-CVI digitalni 
snimač + 2 IP камере (4MP); 

  

Подржане компресије:  H.265+/ H.265/ .264+/ H.264;   

1 

Минималне брзине 
записа по каналу:  

15fps@3Mpix/  
15fps@1080p/  
25fps@720p; 

 

Додатне опције:  Dual stream; Prostor za 2 SATA HDD (do 6ТВ); audio 
ulaz/izlaz; 2 USB porta; RS-485; 100Mbit LAN; 
HDMI/VGA i analogni BNC video izlazi; Grafički meni;  

 

Повезивање на 
уређаје.  

CMS software; Klijent za mobilne telefone iVMS-4500/ 
HikConnect (iOS/ Android/ WinMobile); 

 

Додатна опрема:  USB miš  

Гаранција Garancija: min. 24 meseca  

 
Треба да стоји: 

 
Партија 2 – Набавка аудио опреме и опреме за видео надзор (спецификација): 
 

ТИП 2                               SNIMAČ 

                                          HikVision DS-7208HUHI-K2 или одговарајуће 
  

Канали за снимање:  Podržava do 8 HD-TVI kamera (do 8 MP) ili AHD  
(do 5 Mpix) ili analognih kamera (slobodan izbor) + 4-
12 IP kamera -> svaki od analognih kanala može biti 
IP kanal (do 6MP rezolucije) 

  

Подржане компресије:  H.265+/ H.265/ .264+/ H.264;   

 
 
 
1 

Минималне брзине 
записа по каналу:  

8MP@8fps/5 MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps 
25fps@1080p/720p 

 

Додатне опције:  Dual stream; Prostor za 2 SATA HDD (do 6ТВ); 4 
audio ulaza/1 izlaz; 8 alarmnih ulaza/4 izlaz; 1xUSB3.0 
port, 1x USB2.0 port; RS-485; 1Gbit LAN 

 

Видео излаз HDMI video izlaz do 4K rezolucije  

Повезивање на 
уређаје.  

CMS software; Klijent za mobilne telefone iVMS-4500/ 
HikConnect (iOS/ Android/ WinMobile); 

 

Додатна опрема:  USB miš  

Гаранција Garancija: min. 24 meseca  
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Остала документација остаје непромењена 

 
У складу са одредбама члана 63.Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'',  бр. 

124/12, 14/2015 и 68/2015) ова измена представља допуну конкурсне документације за јавну 
набавку, бр. 404-56/2017-IV, и постаје њен саставни део. 
  

 
Прилог: 
-Техничка Спецификација за Партију 2 
 
 
 

 
                                                                                За Комисију за јавну набавку бр. 4/182-2018 

 
_____________________________________ 
Верица Торлаковић Николић, члан комисије 
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 (ОБРАЗАЦ 9) 
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА                                                                                               

за јавну набавку добара – Набавка рачунарске опреме, штмпача, аудио опреме 
 и опреме за видео надзор, број 4/182-2018                                                                               

 
У приложеној табели дати су минимални техничко-технолошки услови које понуђено добро 
мора да поседује. Уколико понуђено добро нема неке од захтеваних техничких карактеристика, 
такво добро ће се сматрати неодговарајућим и понуда ће бити одбијена као 
неодговарајућа/неприхватљива у смислу Закона о јавним набавкама. 
Понуђач је дужан да попуни приложену табелу на тај начин што ће попунити табелу са да или 
не у зависности да ли добро поседује наведену карактеристику. 
Уколико понуђач не попуни табелу, његова понуда ће се сматрати неодговарајућом у смислу 
Закона о јавним набавкама. 
 
 
Партија 1. – Набавка рачунарске опреме и штампача (спецификација): 
 

Опис предмета набавке  
спецификација тражених обавезних минималних карактеристика коју 

морају задовољити понуђена добра 

Попуњава 
Понуђач 

Да/Не 
Количина 

ТИП 1     

Врста рачунара 
BRAND NAME РАЧУНАР 
DELL Optiplex 3050 MT или одговарајући 

  

Процесор:  Intel® i3-7100 или одговарајући   

1 

RAM меморија: минимум 4 GB DDR4 2400 MHz   

Hard disk: минимум 500GB HDD 7200rpm   

Мрежна конекција: минимум 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)   

Портови: 

минимум: Ethernet LAN (RJ-45) 
Broj USB 2.0 portova 4 
Broj USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A portova 4 
VGA DisplayPort 1 
Broj HDMI portova 1 

  

Слотови: 
минимум: PCI Express x16 slot 1x PCI Express (full-
height) 
PCI Express x1 slot 1x PCI Express (full-height) 

  

Тастатура: 
Dell Multimedia KB216 USB US црна или 
одговарајући 

  

Миш: 
Dell MS116 Optical Scroll USB црни или 
одговарајући 

  

Оперативни систем: са инсталацијом Microsoft Windows® 10 Pro 64bit   

Димензије: Širina: 15.4cm, Dubina: 27.4cm, Visina: 35cm   

Сертификати 
Seftfikati/Standardi: EPEAT Gold, RoHS, WEEE, 
Energy star 

  

Гаранција min. 36 meseci proizvođačke garancije   
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ТИП 2 
 

    

Врста рачунара 
BRAND NAME РАЧУНАР 
DELL Vostro 3268 SF или одговарајући 

  

Процесор:  Intel® Pentium G4560 или одговарајући   

6 

RAM меморија: минимум 4GB DDR4 2400MHz    

Hard disk: минимум 1TB HDD 7200rpm SATA 3.5”   

Мрежна конекција: 
минимум 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)  
Wi-Fi IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n  

  

Портови назад: 

минимум 1x HDMI 
1x VGA D-sub 
4 x USB 2.0 
1x RJ-45 (LAN) 
2 x USB 3.0 Ports 

  

Тастатура: 
Dell Multimedia KB216 USB US crna tastatura или 
одгова. 

  

Миш: Dell MS116 Optical Scroll USB crni mišили одговар.   

Читач картица 5:1 Media Card Reader   

Оперативни систем: са инсталацијом Microsoft Windows® 10 Pro 64bit   

Димензије: Širina: 9.27mm, Dubina: 29.3cm, Visina: 29cm   

Сертификати 
Seftfikati/Standardi: EPEAT Silver, RoHS, WEEE, 
Energy star 

  

Гаранција Garancija: min. 36 meseci proizvođačke garancije   

 
 

ТИП 3 
 

    

Врста рачунара 
MONITOR 
DELL 23.8" SE2416H IPS LED или одговарајући  
(обавезно исте марке као и рачунари) 

  

Величина екрана: Минимум 23.8"   

7 

Резолуција: Минимум: 1920*1080   

ТИП Панела: IPS   

Позадинско 
осветљење: 

LED   

Однос страна: 16:9   

Контраст: Минимум: 1000:1   

Осветљење: 250cd/m²   

Одзив: Максимум 6мс   

Остало: Anti-glare, 3H hard coating   

Повезивање: 
минимум 1x HDMI 
1x VGA D-sub 

  

Сертификати 
Seftfikati/Standardi: ENERGY STAR 6, EPEAT Silver, 
TCO Certified Displays, RoHS Compliant 

  

Гаранција Garancija: min. 36 meseci proizvođačke garancije   
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ТИП 4                            МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ А4 АПАРАТ 
                                       Минималних карактеристика 

  

Произвођач Canon i-SENSYS MF411dw или одговарајући   

Брзина штампања 
А4 33 страница у минути (црно-бело) 
A4 16 двострано страница у минути (црно-бело) 

 

3 

Резолуција Копирање: 600 dpi x 600 dpi  
Штампање: 600 dpi x 600 dpi 
Скенирања: 9600 x 9600 dpi 

 

Време до првог отиска Моно: 6,3 секунде 
 

Време прве копије: Моно: 10 секунде  

Меморија 1GB 
 

Мрежа 

Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T),  
USB Device 2.0 x 1 priključak 
Wireless 802.11b/g/n 

 

Умањивање/увећавање Зум: 25–400% са 1% повећањем  

Спецификације 
скенирања 

Scan to E-mail 
TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF 
Scan to PC 
TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF 
Scan to USB memory key 
TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF 
Scan to FTP 
TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF 

 

DADF 
Брзина Скенирања: 33/13 слика у минути 
 (А4, 300 x 600 dpi: црно-бело) 

 

Додатна опрема адф 
дуплекс 
мрежни принтер 
колор скенер 
сенд функцију 

 

Гаранција Garancija: min. 24 meseci proizvođačke garancije  

 
 

ТИП 5                           TP LINK tl-WN823N 300 Mb/s mini wireless  
                                       N USB adapter, 2.4Gz 802.11b/g/n. 

                                     Dimenzije 39x18.3x7.9mm, SoftaP HotSpot opcija,  
                                  WPS ugme zabrzo WiFi kriptovanje, Easy setup utility. 

 2 

 
 

ТИП 6                           ZVUČNICI – LOGITECH S1202., CRNI OEM 
                           

 7 

 
 

ТИП 7                   NJOY Horus Plus600 360 W UPS (PWUP-LIO60H1-AZ01B 
                           

 6 
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Партија 2 – Набавка аудио опреме и опреме за видео надзор (спецификација): 
 

ТИП 1                              KAMERA 
                                        HikVision DS-2CE56H1T-ITM или одговарајуће 

  

ТИП камере:  HD-TVI turret kamera,    

Резолуција:  5 Mpix (2592x1944@20fps);   
 
 
 
8 
 
 
 
 

 

Филтер:  Mehanički IR filter (ICR);   

Осетљивост:  0.01 Lux (0 IR on);   

Фиксни објетив:  2.8 mm;   

Минимални домет ИР 
диода:  

rasveta dometa do 20 m (Smart IR);  
 

Заштита:  Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67);   

Додатно:  OSD; BLC; DNR; AGC;  
Радна температура -40°C~60°C;   

Напајање                            12Vdc/5W   

Гаранција Garancija: min. 24 meseca   

ТИП 2                               SNIMAČ 

                                          HikVision DS-7208HUHI-K2 или одговарајуће 
  

Канали за снимање:  Podržava do 8 HD-TVI kamera (do 8 MP) ili AHD  
(do 5 Mpix) ili analognih kamera (slobodan izbor) + 4-
12 IP kamera -> svaki od analognih kanala može biti 
IP kanal (do 6MP rezolucije) 

  

Подржане компресије:  H.265+/ H.265/ .264+/ H.264;   

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 

Минималне брзине 
записа по каналу:  

8MP@8fps/5 MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps 
25fps@1080p/720p 

 

Додатне опције:  Dual stream; Prostor za 2 SATA HDD (do 6ТВ); 4 
audio ulaza/1 izlaz; 8 alarmnih ulaza/4 izlaz; 1xUSB3.0 
port, 1x USB2.0 port; RS-485; 1Gbit LAN 

 

Видео излаз HDMI video izlaz do 4K rezolucije  

Повезивање на 
уређаје.  

CMS software; Klijent za mobilne telefone iVMS-4500/ 
HikConnect (iOS/ Android/ WinMobile); 

 

Додатна опрема:  USB miš  

Гаранција Garancija: min. 24 meseca  

ТИП  3                               HARD DISK: WD 4TB 3.5" SATA III 64MB  
                                          IntelliPower  WD40PURZ Purple или одговарајући 
                                          Гаранциja: мин. 24 месеца 

 1 

ТИП  4                               NAPAJANJE: одговарајуће са разделником  1 

ТИП  5                               POJAČALO:    

Snaga: min 80W  

4 

Zone:   min 2  

RF tjuner:  Da  

USB ulaz:  Da  

Mikrofonski ulaz:  Da  

ТИП  6                               ZVUČNICI    

Snaga:  min 20W  

10 

Montaža: Zidni  

Veličina zvučnika:   min 4“  

Dvisistemski:  Da  

Boja: srebrna ili siva Boja: srebrna ili siva  
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Захтеви наручиоца: 
 
•Тражена добра морају да задовоље све услове у погледу квалитета и морају бити упакована у 
оригиналну амбалажу; Понуђач је у обавези да приложи  каталошку, техничку документацију 
(каталог са техничким  карактеристикама) или брошуру на српском језику , којом се доказују 
карактеристике и квалитет  тражених добара. Техничка документација или брошура мора бити 
издата од стране произвођача  опреме, а из које су недвосмислено јасне техничке 
карактеристике понуђеног апарата. Понуђач мора навести и званичну веб адресу произвођача 
опреме, на којој се могу наћи све тражене техничке карактеристике понуђеног уређаја. 
Уколико понуђач не достави каталог са техничким карактеристикама опреме коју нуди, 
наручилац ће одбити његову понуду као неодговарајућу 
 
•Понуђач је обавезан да, уколико није произвођач добара која су предмет набавке, достави 
одговарајући документ, ауторизацију, која мора бити издата, потписана и оверена од стране 
овлашћеног лица  произвођача или представништва произвођача за територију Републике 
Србије, којом произвођач или представништво произвођача потврђује да је понуђач овлашћен 
да понуди добра која су предмет јавне набавке. Ова ауторизација мора да гласи на име 
понуђача који доставља понуду за добра која су предмет јавне набавке и да је насловљена на 
наручиоца.  
•Потребно је на обрасцу структуре цене уписати тачан назив - марку и тип понуђене опреме. 
 

  
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА: 

 
Квалитет који се односи на Партија 1 и Партија 2. 
Понуђач је дужан да гарантује квалитет испоручених добара у складу са важећим прописима и 
стандардима произвођача добара. Предмена добра морају испуњавати све карактеристике у 
складу са описом датим у спецификацији, која је  саставни део конкурсне документације и 
мора у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и важећим стандардима квалитета.  
 
Контроле квалитета и рекламације на испоручена добра: 
Квантитативни и квалитативни пријем предметних добара констатоваће се записнички на дан 
испоруке предметних добара, инсталације и пуштања у рад истих. и да се евентуалне разлике 
или примедбе код пријема констатују у присуству овлашћених лица обе уговорне стране. 
У случају да испоручена добра нису у складу са уговореним, наручилац ће све евентуалне 
недостатке (обима, квалитета и др.) предметних добара записнички констатовати, а након тога 
ће упутити Захтев понуђачу да исте  отклони у року од 7 дана. 
Понуђач је дужан да отклони све констатоване недостатке у остављеном року 
Понуђач има обавезу да у гарантном року опрему одржава у исправном стању, и да отклони 
евентуалне неисправности или техничке сметње у функционисању апарата, на лицу места. 
 
Начин позивања и време одзива у току трајања гарантног рока: 
Наручилац пријављује настанак техничке неисправности понуђачу факсом, телефоном и 
електронском поштом (e-mail). 
Понуђач има обавезу да обезбеди телефонски контакт на који наручилац може пријавити квар у 
току 24 часа седам дана у недељи. 
Понуђач је дужан да у року од 8 часова од момента пријема усменог, односно писменог позива 
од стране овлашћеног лица наручиоца, започне са отклањањем кварова, у било ком дану у 
недељи по конкретном захтеву Наручиоца,  у току трајања гарантног рока.  

Понуђач је дужан да за извршавање услуга одржавања предметне опреме у гарантном року 
одредити искључиво стручно техничка лица обучено за сервисирање и одржавање предметне 
опреме, а које поседује одговорајући сертификат за предметне послове; 

Напомена: Уколико се из достављене документације не може утврдити да ли понуђено добро 

испуњава све захтеване техничке карактеристике, наручилац задржава право да од понуђача 

захтева додатна објашњења, уз достављање одговарајућег доказа издатог од произвођача. 
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РОК  ИСПОРУКЕ: 

 
Партија 1 и Партија 2 
Понуђач ће испоруку добара која су предмет ове јавне набавке извршити једнократно. Рок који 
не може бити дужи од 20 календарских дана рачунајући од дана закључења уговора.  
Испоруком се подразумева допремање добара, истовар, отпакивање, инсталација, пуштање у 
рад, провера функционалности и обука запослених* која ће бити обављена у просторијама 
седишта Наручиоца. 
Продужење рока испоруке толерисаће се у случају више силе. О дaтуму нaступaњa, трaјaњa и 
престaнкa више силе, добaвљaч морa обaвестити Наручиоца писменим путем, без одлaгaњa. 
У случају да понуђени рок испоруке буде дужи од траженог рока у овој конкурсној 
документацији (који не може бити дужи од 20 календарских дана рачунајући од дана 
закључења уговора), или исти није изражен у календарским данима понуда ће бити одбијена 
као неприхватљива. 
Понуђач се обавезује да приликом испоруке добара достави Наручиоцу целокупну пратећу 
документацију са карактеристикама опреме (спецификацију произвођача, упутство за 
коришћење, гарантни лист, сервисну књижицу, списак овлашћених сервисера. 
 
 

 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА: 

 
Партија 1 и Партија 2.  

Испорука опреме извршиће се у просторијама Наручиоца - Ковин, ул. ЈНА бр. 34 

 

ГАРАНТНИ РОК И ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА ПРЕДМЕТНЕ ОПРЕМЕ У ГАРАНТНОМ РОКУ И 
ПО ИСТЕКУ ГАРАНТНОГ РОКА: 
 
Партија1  
 
Гарантни рок је не краћи од 36 мес. од дана испоруке, а што се констатује Записником о 
примопредаји и то за Тип 1, Тип 2 и Тип 3 
 
Гарантни рок је не краћи од 24 мес.) од дана испоруке, а што се констатује Записником о 
примопредаји за Тип 4, Тип 5 , Тип 6 и Тип 7 
 
Понуђач треба да достави Потврду о произвођачкој гаранцији за сву понуђену опрему за коју 
се тражи гарантни рок дужи од 24 месеца. 
 
Партија 2 
 
Гарантни рок је не краћи од 24 мес. од дана испоруке, а што се констатује Записником о 
примопредаји за све типове. 
 
Напомена: У случају да понуђени рокови гаранције буде краћи од захтеваних понуда ће бити 
одбијена као неприхватљива.  
 
 

- Обука запослених * 

Понуђач је дужан да обезбеди обуку запослених за правилан и безбедан рад добара 

која су предмет ове јавне набавке и то на лицу места (onsite), по извршеној инсталацији и 

пуштању у рад у трајању од 1 (један) радни дан. 

*односи се само на Партију 2. 
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- Корисничко упутство за рад и сервисно упутство 

Понуђач је дужан да пре пуштања добра у рад, односно приликом испоруке  достави: 

-Корисничко упутство за рад у папирној и електронској форми, на енглеском и српском 

језику. 

-Сервисно упутство (service manual) у папирној и електронској форми, на енглеском и 

српском језику. 

- Постпродајно одржавање у гарантном року* 

Понуђач је у обавези да у гарантном року о свом трошку обезбеди превентивно 

одржавање испоручених добара. 

За свако појединачно превентивно одржавање, Наручиоцу ће бити предат сервисни 

извештај, који мора бити потписан од стране сервисера и овлашћеног лица Наручиоца. 

 

 
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА: 

Приликом испоруке, квантитативну и квалитативну контролу испоручених добара извршиће 
представник Наручиоца, о чему се сачињава Записник о квантитативном и квалитативном 
пријему добара, који обострано потписују представник Наручиоца и Добављача/понуђача коме 
је додељен уговор. 
Уколико се установи да испоручено добро има било какав недостатак или неисправност или 
непоузданост, Наручилац је дужан да о томе сачини Записник о рекламацији и достави га 
Добављачу, а Добављач се обавезује да записнички утврђене недостатке у квалитету и/или 
квантитету отклони најкасније у року од 7 (седам) дана од дана пријема Записника о 
рекламацији.  

 

ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА: 

 
Понуђач је дужан да понуди искључиво нову некоришћену опрему из текућег производног 
програма произвођача. 
 
 
 
 
 

 
 

    Потпис овлашћеног лица понуђача 
Датум:                                              
____. ____. 2018. године                                 ____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица овлашћеног члана из групе понуђача и оверена печат 
 
 
 
 

МП 

МП 


