ЈКП „Регионална депонија Пирот“ - Пирот

10.02.2020.године.
упућује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Поштовани,
Наручилац, ЈКП „Регионална депонија Пирот“ - Пирот покренуо је поступак набавке
добара „ Рачунарска опрема“. У оквиру набавке добара „ Рачунарска опрема“ у свему
према важећем Закону и прописима и овим путем вам упућујемо позив да, уколико сте
заинтересовани, доставите своју понуду.
У складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), за набавку истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна
процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 500.000 динара без ПДВ, наручиоци
нису обавезни да примењују одредбе наведеног закона.
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:

Предмет набавке је набавка добара „Рачунарска опрема“. У оквиру набавке добара
„Рачунарска опрема“, покреће се поступак за добра:
 Десктоп рачунар ( 1 комад) са следећим карактеристикама који je приказан у
табели 1.
Табела 1.
Altos Zero или одговарајући
Модел
AMD Ryzen 5 2600X, AM4 / 12nm / 6-fizička, 12-logička jezgra /
Процесор
16MB L3 keš memorija / Potrošnja 95W
16 GB; DDR4;
Меморија
240 GB SSD
Хард диск
Графичка картица

AMD Radeon RX 580, 4GB / GDDR5 / 256-bit

Оптички уређај
Батерија
Оперативни
систем
Хладњак
Звучна картица
Напајање
Кућиште

Nema
3-cell, 41 Wh Li-ion
Нема
AMD Wraith Spire Cooler
7.1 System (integrisana na matičnoj ploči)
500W
Mid-Tower

Такође, потребно је набавити и ставке представљене у табели 2.
Табела 2.
Назив
Јединица мере
Број
Microsoft Windows 10 Home 64bit
комад
1
Монитор 24,5'' liuama
комад
2
1920x1080

Количина

1
1

УСЛОВИ НАБАВКЕ:

Ваша понуда треба да испуњава следеће услове:
Начин извршења: у складу са потписаним уговором.
Рок за испоруку тражених добара је: 7 дана дана од дана издавања налога
наручиоца, а у просторијама понуђача.
Рок важења понуде: најмање 30 дана од дана пријема понуде.
Рок, начин и услови плаћања: 45 дана од дана пријема рачуна
Цена из понуде: у цену понуде без ПДВ-а, урачунавају се сви трошкови. Цену
исказати тако да се види цена без ПДВ-а, износ ПДВ-а и цена понуде са ПДВ-ом. Уколико
понуђач није у систему ПДВ-а, потребно је да то наведе на место где се уписује износ
ПДВ-а.
Критеријум за оцену понуде: најнижа понуђена цена. (уз обавезу испуњења
наведених услова).
-

Понуда треба да садржи:
Попуњен, потписан и печатом понуђача оверен образац понуде, који је достављен
понуђачу уз овај позив и који чини саставни део овог позива.
Фотокопију решења Агенције за привредне регистре о упису привредног субјекта у
регистар привредних субјеката или фотокопију извода из Агенције за привредне регистре.
НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДА:

Вашу понуду можете доставити најкасније до 17.02.2020. године, до 10.00 сати, на
адресу наручиоца ЈКП „Регионална депонија Пирот” Пирот, Мунтина падина бб,
18300 Пирот.
Понуду можете доставити лично, у затвореној коверти на назначену адресу или
послати поштом са назнаком на коверти набавка добара „Рачунарска опрема“ с тим што
иста мора бити примљена код наручиоца најкасније до напред наведеног рока.
ОСТАЛО:

Писмено обавештење о резултатима набавке, наручилац ће доставити свим
понуђачима који су доставили своје понуде у року од 5 дана, од дана истека рока за
доставу понуда.
Наручилац ће по пријему извештаја о спроведеном поступку потписати уговор са
понуђачем који је доставио понуду са најнижом понуђеном ценом.

У Пироту,
Дана 10.02.2020. године

ПОНУДA
Предмет набавке: добра „Рачунарска опрема“
Назив добра: Рачунарска опрема.
НАРУЧИЛАЦ: ЈКП „Регионална депонија Пирот“ - Пирот.
БРОЈ И ДАТУМ ПОНУДЕ КОД ПОНУЂАЧА _______________________

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача
Адреса седишта понуђача
Особа за контакт код понуђача
Одговорна особа (потписник уговора)
Телефон понуђача
Текући рачун понуђача и
назив банке
Матични број и ПИБ понуђача
Електронска пошта понуђача
УСЛОВИ НАБАВКЕ:
Начин извршења: у складу са потписаним уговором.
Рок за испоруку тражених добара је:7 дана дана од дана издавања налога наручиоца, а у просторијама понуђача
Рок важења понуде: Рок важења понуде:
дана од дана пријема понуде (најмање 30 дана).
Рок, начин и услови плаћања: 45 дана од дана пријема рачуна
Цена из понуде: у цену понуде без ПДВ-а, урачунавају се сви трошкови, и евентуални попусти понуђача. Цену
исказати тако да се види цена без ПДВ-а, износ ПДВ-а и цена понуде са ПДВ-ом. Уколико понуђач није у систему ПДВа, потребно је да то наведе на место где се уписује износ ПДВ-а.
Критеријум за оцену понуде: најнижа понуђена цена. (уз обавезу испуњења наведених услова).

ПОНУЂАЧ
М.П.

______________________
(потпис овлашћеног лица)

2. СПЕЦИФИКАЦИЈА ЦЕНА

Р.б.

Јединица
мере

Опис

Цена по
јединици
мере без
ПДВ

Количина

Укупна
вредност без
ПДВ-а

Укупна
вредност
ПДВ-а

Укупна вредност са
ПДВ-ом

Десктоп Altos Zero
или одговарајући

1

Карактеристике су
приказане у позиву за
подношење понуде у табели
1.

2

Microsoft Windows 10 Home
64bit

3

Монитор 24,5'' liuama
1920x1080

Комад

1

Комад

1
1

УКУПНО

Место:_____________________
Датум:_____________________
м.п.

Понуђач:
________________________

