На основу члана 57. Правилника о ближем уређивању поступка набавки у Агенцији за осигурање
депозита (О.бр.ПС-546/20 од 15.10.2020. године), који се односи на набавке на које се Закон о јавним
набавкама не примењује, дана 20.9.2022. године
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА
објављује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
у поступку набавке добара – Рачунарска опрема
Подаци о наручиоцу
Наручилац: Агенција за осигурање депозита
Адреса: Београд, Кнез Михаилова бр. 2.
Матични број: 17606786
ПИБ: 104001240
Интернет страница: www.aod.rs
Предмет набавке
Предмет набавке је набавка рачунарске опреме, делова и алата.
Техничке карактеристике (спецификације), количина и опис добара
Ред.
бр.
1.

2.

Предмет набавке
са минималним техничким карактеристикама
РАЧУНАР
Тип кућишта: Tower
Процесор: i7-11700F или бољи 8 Cores; 16 Threads; 16MB Cache; 2.5-4.9 GHz
Меморија: 16GB DDR4
1 x PCIe 4.0/3.0 x16 slot
1 x PCIe 3.0 x16 slot (supports x4 mode)
1 x PCIe 3.0 x1 slots
2 x USB 3.2 Gen 2 port(s) (1 x Type-A + 1 x USB Type-C)
4 x USB 2.0 port(s) (4 x Type-A)
SSD 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 x4
HDD 1TB SATA 64MB SATA3
DVD-RW
LAN: 10/100/1,000 MBit/s
VGA nVidia GeForce RTX 3050 ili bolji čipset 8GB 128bit
Тастатура
Миш
Напјање 550W min BRONZE
Оперативни систем: Win10 Pro
МОНИТОР 27”
екран: 27“, Anti-glare, IPS
позадинско осветљење: LED

Количина

2

3

1

3.

4.

5.

однос страница: 16:9
резолуција: 1.920x1.080dpi
угао гледања: 178˚/178˚
палета боја: 16.7 милиона
контраст: 1.000:1
статички осветљај: 300cd/m²
прикључци: 1x HDMI, 1x DP, 1x VGA, 1 x USB 3.2 upstream, 4 x USB 3.2
остало: Tilt -5° to 21°
напомена: уз уређај обавезно испоручити неопхоне каблове (кабл за напајање
електричном енергијом, HDMI, Data кабл мин. 1.5m
ЛАПТОП
екран: 14 инча, Full HD, Anti-glare, IPS, мин. 300cd/m²
процесор: Intel Core i5 једанаесте генерације мин 2.6GHz, 4 језгaра, 8 нити,
8MB кеш меморије
меморија: минимум 16 GB DDR4, 2 DIMM слота, подржано до 64GB
комуникација: 10/100/1000 MBit/s интегрисана на плочи, Intel WiFi 6 AX201 WLAN, BT
камера: HD веб камера са LED индикатором
хард диск: SSD 512 GB PCIe NVMe M.2 2280
графичка картица: Intel® UHD Graphics
прикључци: 2x USB 3.2 Gen1 Type-A (минимално 1 прикључак са Anytime
USB charge функцијом подесивом кроз BIOS), 2x USB 3.2 Gen3 Type C, 1x
HDMI, 1x SD/SDHC/SDXC Card Slot, RJ-45, 1x Audio in/out, интегрисани
звучници, интегрисан микрофон
батерија: 4-ћелијска, минимум 65Wh
адаптер за напајање: одговарајући
маса: до 1.2 kg
оперативни систем: Windows 10 Pro
остало: уграђен TPM 2.0 модул
ЦРНО БЕЛИ ШТАМПАЧ
Тип уређаја: Ласерски мрежни A4 штампач
Брзина штампе једнострано: мин 28 стр/мин А4
Резолуција штампе: мин. 1200 x 1200 dpi
Време до штампе прве стране: макс. 8 секунде
Капацитет меморије: мин. 256 MB
Улазни капацитет фиока за папир: мин. 250 листова
Излазни капацитет фиока за папир: мин. 150 листова
Подржана дебљина папира: 60-163 g/m2
Подржани формати папира: А4, А5, А6, B5, Legal, Letter
Прикључци: мин. Front USB 2.0 Type A, ethernet (10/100)
КОЛОР ШТАМПАЧ
Тип уређаја: Ласерски мрежни A4 колор штампач
Екран: мин. 2.4" у боји LCD
Брзина штампе једнострано: мин 30 стр/мин А4 црно и у боји
Резолуција штампе: мин. 1200 x 1200 dpi црно и у боји
Време до штампе прве стране: макс. 8 секунде
Капацитет меморије: мин. 1024 MB
Улазни капацитет фиока за папир: мин. 250 листова
Излазни капацитет фиока за папир: мин. 125 листова
Капацитет вишенаменске улазне фиоке: мин. 150 листова
Подржана дебљина папира: 50-75 g/m2
Подржани формати папира: А4, А5, А6, B5, Legal, Letter
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6.

7.

Прикључци: мин. Front USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, gigabit ethernet
(10/100/1000)
СКЕНЕР
тип: A4 ADF (automatic document feeder)
мод скенирања: ADF Simplex / Duplex; Colour / Grayscale / Monochrome
аутоматско препознавање: колор / нијансе сиве / црно бело
детектор слике: Colour CIS
опсег скенирања: max. ADF: ≥ A3 (297 x 210 mm); min. ≤ A8
аутоматско препознавање димензије документа који се скенира
подржани формати: A4, A5, A6, Business Card и Custom
брзина скенирања ADF A4: Simplex or duplex ≥ 30 ppm (Auto Mode)
оптичка резолуција ADF: ≥ 600 x 600 dpi
капацитет фидера: ≥ 50 листова
опција за ADF: Long paper scanning
подржани оперативни системи: Windows 7 (32-bit/64-bit) и 10 (32-bit/64-bit)
софтвер за управљање који у раду са ADF-ом скраћује време за припрему и
своди на минимум ручне интервенције током процеса скенирања, односно
софтвер који је у стању да изврши: аутоматско изоштравање слике, корекцију
погрешне оријентације, тако да све скениране слике буду оријентисане у истом
смеру, препознавање и елиминацију празних страна, препознавање докумената
у боји и компримовање слике ради смањења складишног простора
софтвер за аутоматско препознавање текста: конверзија у PDF, Searchable PDF,
JPG, Word (editable), Excel (editable)
могућност скенирања осетљивих и оштећених докумената, као и докумената
формата већих од А4 преко одговарајуће заштитне фолије
конекција: USB 3.1 i WiFi 802.11b/g/n/ac
ЧИТАЧ ЛИЧНЕ КАРТЕ
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8.

ЧИТАЧ SD КАРТИЦЕ МАЛЕ И ВЕЛИКЕ
2

СВИЧ
10/100/1000 24PORT GIGABIT RACKMOUNT
10. СВИЧ 8
10/100/1000 8port
9.

4
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Техничке и функционалне карактеристике понуђених добара: понуђена добра морају имати
захтеване или боље техничке и функционалне карактеристике.
Начин подношења понуде
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворенoj
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
Понуда се доставља на адресу наручиоца:
Агенција за осигурање депозита
11000 Београд
Кнез Михаилова бр. 2.
други спрат, канцеларија бр. 218 (Писарница)
са назнаком: ,,Понуда за набавку добара – Рачунарска опрема – НЕ ОТВАРАТИ”.
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Понуда треба да садржи:
1) Назив понуђача;
2) Адресу понуђача;
3) Матични број понуђача;
4) Порески идентификациони број понуђача - ПИБ;
5) Име особе за контакт;
6) Електронска адреса понуђача (e-mail);
7) Телефон;
8) Број рачуна понуђача и назив банке код које Понуђач има отворен рачун;
9) Име и презуиме лица овлашћеног за потписивање уговора;
10) Образац понуде потписан од стране овлашћеног лица понуђача;
Понуда мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача.
Рок за достављање понуде
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до среде, 28.
септембра 2022. године, до 12:00 часова.
Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити
време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда
достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду о пријему понуде. У потврди о
пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће се неблаговременом.
Ако је поднета понуда неблаговремена, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити
понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Oтварање понуда
Отварање понуда ће се обавити истог дана, по истеку рока за предају понуда, у 12:15 часова,
на адреси наручиоца, сала за састанке на IV спрату.
Отварање понуда спроводи комисија за спровођење набавке. Поступку отварања понуда могу
присуствовати представници понуђача уз претходно подношење писаног пуномоћја.
Наручилац је дужан да о поступку отварања понуда води записник.
Измене, допуне и опозив понуде
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин
који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења
односно која документа накнадно доставља. Измену, допуну или опозив понуде доставља се на
адресу Наручиоца, са назнаком:
„Измена/допуна/опозив понуде за набавку добара – Рачунарска опрема – НЕ ОТВАРАТИ”
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
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Цена
Понуђач исказује цену у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке. Понуђач не доставља важећи
комерцијални ценовник.
Цена је фиксна и не може се мењати за време трајања уговора.
У случају рачунске грешке између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Важност понуде
Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуде. У случају да понуђач наведе краћи
рок вaжења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Наручилац може затражити од
понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења
понуде не може мењати понуду.
Начин плаћања
Рок плаћања не може бити дужи од 45 дана од дана уредно примљеног рачуна. Плаћање се врши
уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Критеријум за доделу уговора
Одлука ће бити донета применом критеријума најниже понуђене укупне цене.
Уколико две или више понуда имају једнаку цену, уговор ће бити додељен понуђачу који понуди
краћи рок испоруке добара, а ако је и овај рок исти, биће изабрана понуда понуђача која је пре
пристигла на адресу наручиоца.
У случају прихватања понуде, са изабраним понуђачем закључиће се уговор којим ће се дефинисати
међусобна права и обавезе у вези испоруке добара који су предмет набавке.
Додатна појашњења у вези са припремом понуде
Додатна појашњења и информације у вези са припремом понуде понуђачи могу тражити путем
поште или електронске поште.
Лицa за контакт
1. Предраг Милошевић, e-mail: predrag.milosevic@aod.rs
2. Весна Петровић, е-mail: vesna.petrovic@aod.rs
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ОБРАЗАЦ - 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

Набавка добара – Рачунарскa опремa
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Рок испоруке

Место:_____________

Понуђач:

Датум:_____________

_____________________
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Ред.
бр.

у динарима
Предмет набавке

Количина

РАЧУНАР
Назив модела
Конфигурација:

1.

2

МОНИТОР 27”
Назив модела
Конфигурација:
3
2.
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Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са
ПДВ-ом

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВ-ом

ЛАПТОП
Назив модела
Конфигурација:

2

3.

ЦРНО БЕЛИ ШТАМПАЧ
Назив модела
Конфигурација:

1
4.

КОЛОР ШТАМПАЧ
Назив модела
Конфигурација:

2

5.
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СКЕНЕР
Назив модела
Конфигурација:

6.

7.
8.
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ЧИТАЧ ЛИЧНЕ КАРТЕ
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ЧИТАЧ SD КАРТИЦЕ МАЛЕ И ВЕЛИКЕ

2

СВИЧ
10/100/1000 24PORT GIGABIT RACKMOUNT
СВИЧ 8
10.
10/100/1000 8port

4

9.

5
УКУПНО

НАПОМЕНА: Понуђач је дужан да у колону „Предмет набавке“ за добра под ред.бр. 1-6, упише модел и конфигурацију добра које нуди
поштујући минималне техничке захтеве Наручиоца дате у позиву.
Понуђач:
Датум:_____________

_____________________
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ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА:
Техничке и функционалне карактеристике понуђених добара: техничке и функционалне карактеристике понуђених добара морају
имати захтеване или боље карактеристике.
Понуђач је дужан да достави детаљну техничку спецификацију произвођача (произвођачку документацију) за сва понуђена добра којом
потврђује испуњеност захтеваних карактеристика, односно усаглашеност понуђених добара са захтеваним техничким карактеристикама.
Достављена техничка документација мора недвосмислено доказати да понуђена добра у потпуности одговарају свим минималним
техничким захтевима.
Техничка документација (опис производа, техничке карактеристике и сл.) као и наведене потврде могу бити достављене на енглеском
језику.
Гаранција:
Понуђач је дужан да достави гаранцију у складу са препорукама произвођача у трајању од најмање 2 године за опрему под редним
бројевима 4, 5, 7, 8, 9. и 10.
Понуђач је дужан да достави 3 године произвођачке гаранције са бесплатним резервним деловима и радом овлашћених сервисера за опрему
под редним бројевима 1, 2, 3. и 6.
Неопходно је да понуђач достави произвођачку гаранцију за сва испоручена добра у којој је наведен период важења гаранције, списак
добара са серијским бројевима испоручених добара на која се гаранција односи и да је гаранција са бесплатним резервним деловима и
радом овлашћених сервисера.
Квалитет: У случају да испоручено добро нема тражене квалитативне карактеристике односно има недостатаке у погледу квалитета, то
ће се записнички констатовати од стране овлашћеног представника Наручиоца. Понуђач је у обавези да у разумном року, не дужем од 24
часа од дана испоруке, испоручи добра уговореног квалитета. Уколико у остављеном року Понуђач не испоручи добра уговореног
квалитета, Наручилац задржава право раскида уговора.
Рок испоруке: максимум 60 дана од дана закључења уговора.
Место испоруке добра: пословне просторије Наручиоца у улици Кнез Михаилова бр. 2, Београд. По извршеној испоруци представник
Наручиоца и представник Понуђача потписују записник о квантитативном и квалитативном пријему добара, чиме потврђују да је добро
испоручено.
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