
        РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО 
И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 
Д И Р Е К Ц И Ј А 
Београд, ул. Др Александра Костића бр. 9 
                   

 
Београд  10.12.2018. год. 

 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015 у даљем 

тексту: Закон), Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање 
 

 

                                                            Објављује 
                           ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Предмет јавне набавке:  „Резервни делови за рачунаре“, ЈНМВ 36/2018  

  
У Конкурсној документацији за јавну набавку добара „Резервни делови за рачунаре“, ЈНМВ 36/2018  

 

 
на страни 4, у поглављу II Техничке карактеристике и на страни 17 у поглављу V Образац понуде 

  
 

Уместо:  
 

Редни 
број 

Назив 

7 

PC - Напајање, ATX ≥ 400W, Вентилатор 120mm 
OVP = Over-Voltage Protection 

OPP = Over-Power Protection 

SCP = Short-Circuit Protection 
UVP = Under-Voltage Protection, 

ефикасност минимално 70%, минимално 4 SATA прикључка 

 
 

Треба да стоји: 

 

Редни 
број 

Назив 

7 

PC - Напајање, ATX ≥ 400W, Вентилатор 120mm 
OVP = Over-Voltage Protection 

OPP = Over-Power Protection 
SCP = Short-Circuit Protection 

UVP = Under-Voltage Protection, 

ефикасност минимално 80% (мин. 80 plus Bronze), 
минимално 4 SATA прикључка 

 

   

  
  
 

 



на страни 4 у поглављу II Техничке карактеристике 
 

Уместо:  

Напомена:  

Понуђач je у обавези да понуди нове оригиналне резервне делове. 

Уз понуду је потребно доставити оригиналну произвођачку документацију на енглеском или српском језику из које 
се недвосмислено могу потврдити техничке карактеристике понуђених резервних делова. Укoликo сe из oригинaлнe 

прoизвoђачкe дoкумeнтaциje нe мoгу пoтврдити свe техничкe кaрaктeристикe Понуђaч je oбaвeзaн дa нa свoм обрасцу 
са мeмoрaндумом дoстaви опис свих тeхничких кaрaктeристикa кojим пoтврђуje дa испуњaвa свe услoвe из Кoнкурснe 

дoкумeнтaциje. 
 

Треба да стоји:  
 
Напомена:  

Понуђач je у обавези да понуди нове оригиналне резервне делове. 
Уз понуду је потребно доставити оригиналну произвођачку документацију на енглеском или српском језику из које 

се недвосмислено могу потврдити техничке карактеристике понуђених резервних делова као и документацију из 
које се може утврдити да понуђено напајање (артикал под редним бројем 7) испуњава минималне 

критеријуме ЕЕ. Укoликo сe из oригинaлнe прoизвoђачкe дoкумeнтaциje нe мoгу пoтврдити свe техничкe 
кaрaктeристикe Понуђaч je oбaвeзaн дa нa свoм обрасцу са мeмoрaндумом дoстaви опис свих тeхничких 

кaрaктeристикa кojим пoтврђуje дa испуњaвa свe услoвe из Кoнкурснe дoкумeнтaциje. 

 
 

 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 

  

  

 
О б р а з л о ж е њ е 

  У Конкурсној документацији за јавну набавку добара „Резервни делови за рачунаре“, ЈНМВ 36/2018, 

која је објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, дана 05.12.2018. године, извршена је измена 

и допуна као у диспозитиву. 
Сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, 

Наручилац је, извршио  измену и допуну наведене конкурсне документације. 
 

Наведена измена и допуна конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на Порталу јавних 
набавки Управе за јавне набавке и интернет страни наручиоца www.pio.rs 

 

 
 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ    

 

 

 

 

 

http://www.pio.rs/


II   ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

У табели су наведени тип и количине резервних делова за рачунаре који су предмет набавке. 

 

Редни 

број 
Назив количина 

1 Hard Disk 500GB или бољи, (SATA II ili III) 3.5", 7200 rpm 200 

2 Hard Disk 1ТB (SATA II ili III) 3.5", 7200 rpm 30 

3 SSD disk ≥ 240GB 25 

4 

 

Плоча матична, чипсет Intel H110, 

Socket 1151 (VGA интегрисано) матична плоча мора 

бити компатибилна са 

меморијом и 
процесором 

60 

5 
Процесор CPU INTEL, ≥ 2.8GHZ, ≥ 

2MB Cache, LGA1151 
60 

6 
Меморија – 4GB, PC4-2133 или боља, 

CL 15 288 - Pin UDIMM 
60 

7 

PC - Напајање, ATX ≥ 400W, Вентилатор 120mm 

OVP = Over-Voltage Protection 
OPP = Over-Power Protection 

SCP = Short-Circuit Protection  
UVP = Under-Voltage Protection, 

ефикасност минимално 80% (мин. 80 plus Bronze), минимално 4 
SATA прикључка 

200 

8 Миш оптички, USB 2.0, кабл дужине 1.5 метар или дужи 400 

9 Тастатура USB YU, кабл дужине 1.5 метар или дужи 300 

10 Кућиште ATX, Mini tower, без напајања 60 

Напомена:  

Понуђач je у обавези да понуди нове оригиналне резервне делове. 

Уз понуду је потребно доставити оригиналну произвођачку документацију на енглеском или српском језику из које 
се недвосмислено могу потврдити техничке карактеристике понуђених резервних делова као и документацију из које 

се може утврдити да понуђено напајање (артикал под редним бројем 7) испуњава минималне критеријуме ЕЕ. 
Укoликo сe из oригинaлнe прoизвoђачкe дoкумeнтaциje нe мoгу пoтврдити свe техничкe кaрaктeристикe Понуђaч je 

oбaвeзaн дa нa свoм обрасцу са мeмoрaндумом дoстaви опис свих тeхничких кaрaктeристикa кojим пoтврђуje дa 

испуњaвa свe услoвe из Кoнкурснe дoкумeнтaциje. 
 

Пре доношења Одлуке о додели уговора Наручилац ће позвати Понуђача који је дао најповољнију понуду, да  
Наручиоцу, достави узорке артикала из понуде, на адресу, Др Александра Костића бр.9, Београд, (и то сваки артикал 

по један примерак, осим артикла под редним бројем 5, процесор, који није потребно доставити), у року од 5 (пет) 

дана од дана пријема позива за достављање узорака. 
Уколико Понуђач не достави узорке у наведеном року или ако узорци не буду у складу са захтеваним техничким 

карактеристикама, Наручилац задржава право да позове првог следећег Понуђача са ранг листе. 
 

Узорке понуђача коме је додељен уговор, Наручилац ће задржати до коначне испоруке робе, како би Наручилац 
приликом пријема робе могао да упореди и контролише достављену робу са робом која је била у понуди, тј. како не 

би дошло до ситуације да буде примљена роба лошијег квалитета од оног који је Понуђач дао у понуди.  

 
Паковање: 

Предметна добра морају бити у оригиналном паковању произвођача. 
Добављач сноси сав ризик за робу до коначног пријема. Роба мора бити упакована тако да се спречи њено оштећење 

или пропадање у току превоза до одредишта. 

 
Начин и рок испоруке - једнократно, у року од максимално 60 (шездесет) дана од дана закључивања уговора, на 

адресу FCO магацин Дирекције РФ ПИО -  Београд, Др Александра Костића бр.9.  



Рок за замену рекламиране робе: Уколико се након контроле квалитета установи да испоручена добра не 
одговарају уговореном квалитету, Добављач ће бити у обавези да Наручиоцу одмах, а најкасније у року од једног 

дана, испоручи другу количину добара уговореног квалитета и стандарда.  

Уколико се после пријема робе од стране Наручиоца покаже да роба има неки недостатак који се није могао открити 
уобичајеним прегледом (скривени недостатак), Наручилац ће без одлагања о том недостатку обавестити Добављача. 

Наручилац ће рекламацију са записником о недостацима доставити Добављачу по утврђивању недостатака.  

Добављач је обавезан да најкасније у року од 5 (пет) дана по пријему рекламације отклони недостатке или да робу 

са недостацима замени исправном. 

Гарантни рок на резервне делове минимум 2 (две) године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

 

Предмет понуде: Резервни делови за рачунаре  

  JНМВ 36/2018 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

Назив понуђача  

(пословно име или скраћени назив из одговарајућег 

регистра): 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Републички фонд за пензијскои 

инвалидско осигурање Дирекција 
Београд, 

Др Александра Костића бр.9, 
11000 Београд 

ПИБ : 105 35 6542 

 

Адреса седишта:  

Порески број ПИБ:  

Матични број:              

Електронска адреса:   

Број рачуна:   

Назив банке: 

Шифра делатности:    

Лице одговорно за заступање:  

Особа за контакт:  

Телефон, факс: 

Датум :  

 
НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира страну Обрасца 

понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за  сваког члана групе 

појединачно.  
 



 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 (у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем) 

 

Назив подизвођача  

(пословно име или скраћени назив из одговарајућег 

регистра): 

  

 
 

 

 
 

                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Републички фонд за пензијскои инвалидско 
осигурање Дирекција Београд, 

Др Александра Костића бр.9, 

11000 Београд 
ПИБ : 105 35 6542 

 

Адреса седишта:  

Порески број ПИБ:  

Матични број:              

Електронска адреса:   

Број рачуна:   

Назив банке: 

Шифра делатности:    

Лице одговорно за заступање: 

Особа за контакт:  

Телефон, факс: 

Датум :  

 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, неопходно је да попуни наведене 
податке за подизвођача. Уколико понуђач подноси понуду са више подизвођача у обавези је да копира 

ову страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за  сваког 

подизвођача појединачно. 

 



ПОНУДА  БР. _____ 

 Предмет понуде: - Резервни делови за рачунаре јнмв бр. 36/2018 
 

  

 

У укупну уговорену цену урачунати су трошкови испоруке, превоза као и сви остали трошкови везани 
за извршење предметне набавке. 

Начин и рок испоруке-  једнократно, у року од _______ (максимално 60) дана од дана закључивања уговора, на 
адресу FCO магацин Дирекције РФ ПИО -  Београд, Др Александра Костића бр. 9. 

 

Приликом испоруке добара на наведеној локацији биће извршен квалитативни преглед и квантитативни пријем робе 
од стране овлашћеног-их лица Наручиоца и представника Добављача. Записник о квантитативном пријему робе, 

оверен печатом Добављача и отпремница представљају основ за испостављање рачуна. 

Ред. 

број 
Назив 

Произвођач 
Јед. 

мере 

Јединична 

цена без 

ПДВ 

Количина 

Укупна 

цена без  

ПДВ 

Укупна 

цена са  

ПДВ 

 1 
2 3 

4 5 
6=(4*5) 7=(6+ПДВ) 

1 
Hard Disk 500GB или бољи, (SATA II ili 

III) 3.5", 7200 rpm 

 Ком 
 200   

2 
Hard Disk 1ТB (SATA II ili III) 3.5", 7200 

rpm 

 Ком 
 30 

  

3 
SSD disk ≥ 240GB  Ком 

 25 
  

4 

Плоча матична, чипсет 

Intel H110, Socket 1151 

(VGA интегрисано) 
матична 

плоча мора 

бити 

компатибилна 

са меморијом 

и процесором 

 

Ком 
 60   

  5 

Процесор CPU INTEL, ≥ 

2.8GHZ, ≥ 2MB Cache, 

LGA1151 

 

Ком 
 60 

  

 6 

Меморија – 4GB, PC4-

2133 или боља, CL 15 

288 - Pin UDIMM 

 

Ком 
 60 

  

7 

PC - Напајање, ATX ≥ 400W, Вентилатор 

120mm 

OVP = Over-Voltage Protection 

OPP = Over-Power Protection 

SCP = Short-Circuit Protection 

UVP = Under-Voltage Protection, 

ефикасност минимално 80% (мин. 80 

plus Bronze), минимално 4 SATA 

прикључка 

 

Ком 
 200 

  

8 
Миш оптички, USB 2.0, кабл дужине 1.5 

метар или дужи 

 Ком 
 400   

9 
Тастатура USB YU, кабл дужине 1.5 

метар или дужи 

 Ком 
 300 

  

10 Кућиште ATX, Mini tower, без напајања  Ком 
 60   

Укупна цена свих резервних делова без ПДВ:  

Укупна цена свих резервних делова са ПДВ:  



Рок за замену рекламираних добара: Уколико се након контроле квалитета установи да испоручена роба не 
одговара уговореном квалитету, Добављач ће бити у обавези да Наручиоцу одмах, а најкасније у року од једног дана, 

испоручи другу количину робе, уговореног квалитета и стандарда.  

Уколико се после пријема робе од стране Наручиоца покаже да роба има неки недостатак који се није могао открити 
уобичајеним прегледом (скривени недостатак), Наручилац ће без одлагања о том недостатку обавестити Добављача. 

Наручилац ће рекламацију са записником о недостацима доставити Добављачу по утврђивању недостатака.  

Добављач је обавезан да најкасније у року од 5 дана по пријему рекламације отклони недостатке или да робу са 
недостацима замени исправном. 

Начин и услови плаћања: Наручилац ће Понуђачу извршити плаћање након испоруке робе, а у року од 15 дана 

од дана пријема правилно испостављене фактуре и потписивања Записника квантитативном пријему робе. Записник 
о квантитативном пријему, потписан и оверен од стране представника Добављача и овлашћеног лица Наручиоца и 

отпремница представљају основ за испостављање рачуна на фактурну адресу. 

Гарантни рок на резервне делове _______________ (минимум 2 (две)) године. 

Рок важења понуде:_____________________ (минимум 60 дана од дана отварања понуде, у складу са чланом 90. 

Закона) 

 
Добављач подноси понуду:    1) самостално 

                                                  2) као заједничку понуду 
                                                  3) са подизвођачем. 

(Понуђач је обавезан да заокружи начин на који подноси понуду) 

 
Понуђач је регистрован у Регистру понуђача Агенције за привредне регистре:  

 
ДА    НЕ  (понуђач заокруживањем ДА потврђује да је регистрован у Регистру понуђача) 

 
Понуђачи регистровани у Регистру понуђача Агенције за привредне регистре нису дужни да уз понуду достављају 

доказе којима потврђују обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 

Напомена:  
    -проценат укупне вредности набавке који је поверен подизвођачу: _______% (не може бити већи од 50%) 

    -део предмета набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача 
___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
 

 
        ПОНУДУ САЧИНИО                               М.П.                                                    ПОНУЂАЧ 

 

   ____________________                                                                                 __________________ 
  

 
 


