РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
Број: 404-14-2/2021-01
Дана: 27.01.2021.год.
МАЛИ ИЂОШ
Главна бр.32.
Тел: 024/4730 -010
e-mail: javnanabavka@maliidjos.rs

ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуде за набавку добара – рачунарске потрошне
опреме
Позивамо Вас да нам доставите понуду за набавку рачунарксе потрошне опреме, и то
следеће:
Врста oпреме
Усб флеш 16 гб
Усб флеш 128гб
Напajaње 500W
Напаjaње 600W
Усб миш
Усб тастатура
Акумулатор на упс 12V 7a
Рам Меморија ддр3 8гб
Рам Меморија ддр4 8гб
Хдд 2.5` 500тб
Хдд 2.5` 1тб
Екстерни хдд 2тб
Монитор 24`
Свич 8 порта
Слушалице са микрофоном
за рачунар
Рутери за wifi
Звучник 2.1 за рачунар
Читач личне карте

Количина
10
5
5
5
20
8
10
2
2
2
2
2
2
4
10
5
5
5

У обрасцу понуде који је дат у прилогу овог позива, наведене су врсте рачунарске опреме
које су предмет набавке.
НАПОМЕНА: Количине добара у спецификацији дате су оквирно. Наручилац се не
обавезује да ће за време трајања уговора наручити све процењене количине, већ
може наручити количине у зависности од својих конкретних потреба. Количине
добара дате су као помоћ понуђачима за квалитетно формирање понуђене цене,

и лаког упоређивање понуда. Koличине предметних добара се могу кретати највише
до износа средстава обезбеђених у буџету.
Оцена понуда ће се вршити применом критеријума најниже понуђене цене без ПДВ-а.
Понуда се доставља на обрасцу који је саставни део овог позива.
ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА:
Цене у обрасцу морају бити исказана у динарима.
Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је не може бити краћи од 15 , ни дужи од 45 дана, од дана испостављања
фактуре за испоручена добра.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Захтеви у погледу квалитета и гарантног рока
Квалитет испорученог добра мора у свему одговарати стандардима, при чему Понуђач
гарантује да ће добро бити ново, неупотребљивано, направљено од квалитетног
материјала и без икаквих грешака у изради.
Гаранција за квалитет испоручених добара је произвођачка гаранција.
Захтев у погледу рока испоруке:
Понуђач ће Наручиоцу испоручити добра у складу са потребама наручиоца у погледу
количине и динамике у року од најдуже 5 дана од дана исказивања потреба од стране
Наручиоца.
Потребе наручиоца су саставни део наруџбенице коју наручилац упућује Понуђачу, за
свако појединачно требовање.
Понуђач се обавезује да ће у датом року, од пријема наруџбенице извршити испоруку
добара, доставним возилом испоручиоца, франко пословне просторије наручиоца.
Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ РАДИ УЧЕШЋА У ПОСТУПКУ:
.
1. Да је понуђач у периоду од предходне 3 године од дана истека рока за подношење
понуда испуњавао све обавезе из раније закључених уговора о набавкама.
2. Да је понуђач измирио све доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално
осигурање.
Доказ: Изјава у слободној форми, којом под пуном кривичном и материјалном
одговорношћу гарантује да испуњава услове наведене у тачци 1. и 2. Изјава се
доставља уз образац понуде.
Понуде доставити најкасније до: 03.02.2021. године до 10,00 часова.
Понуде можете доставити: електронским путем на e-mail: javnanabavka@maliidjos.rs, или
непосредно на писарницу општинске управе, или поштом на адресу општина Мали Иђош
улица Главна број 32., 24321 Мали Иђош. Неблаговремене и непотпуне понуде се неће
узети у обзир.

У случају подношења понуда непосредно или поштом, обавезно је на лицу коверте
назначити: „понуда за набавку добара – тонери за штампаче и фотокопир апарате, а на
позадини коверте навести назив и адресу понуђача.
Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума најнижа понуђена цена.
Контакт особа за сва додатна питања: Слађана Пејаковић Поповић, тел: 024/4730-010.
Председник општине Мали Иђош
Марко Лазић с.р.

Понуђач:_________________________
Адреса:__________________________
Контакт: тел:_______________ е-маил:_____________
Пиб:_________________ Матични бр.:__________________

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
–РАЧУНАРСКА ПОТРШНА ОПРЕМАРедни
бр.

Врста тонера
/Ознака

Количина

Цена по
јединици
мере без
ПДВ-а

Цена укупно
без ПДВ-а
(3 х 4)

Цена укупно
са ПДВ-ом
(5+ПДВ)

1

2

3

4

5

6

Усб флеш 16
гб
Усб флеш
128гб
Напање
500W
Напање
600W
Усб миш

10

Усб
тастатура
Акумулатор
на упс 12V 7a
Рам
Меморија
ддр3 8гб
Рам
Меморија
ддр4 8гб
Хдд 2.5`
500гб
Хдд 2.5` 1тб

8

Екстерни хдд
2тб
Монитор 24`

5
5
5
20

10
2

2

2
2
2
2

Свич 8 порта

4

Слушалице
са
микрофоном
за рачунар
Рутери за wifi
Звучник 2.1
за рачунар
Читач личне
карте
УКУПНО:

10

5
5
5

Рок важења Понуде:_______________
Рок испоруке:____________________
Рок плаћања:___________________________________________
, на жиро рачун бр.:__________________________-Банка:_________________

Подносилац понуде:
_____________________

