
 

                                               

                   ЈКП „Регионална депонија Пирот“ - Пирот 

                   21.03.2018.године.            
у п у ћ у ј е 

 

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: 

 Лаптоп рачунар ( 1 комад) са следећим карактеристикама које су приказане у 

табели 1. 

Табела 1. 

Модел Laptop HP Pavilion Power 15-cb013nm или одговарајући 

Процесор Intel Core i5-7300HQ, 2,5-3,5 GHz (6M Cache) - 4 Cores 

Меморија 8GB; DDR4; 

Хард диск 1TB; 7200 rpm; SATA III; 

Графичка 

картица 
NVIDIA GeForce GTX 1050 4GB GDDR5 

Екран 15.6"; LED; FHD (1920x1080); Anti-Glare; WLED-backlit 

Оптички уређај Nema 

Мрежа Intel 802.11b/g/n/ac (2x2) WIFI, Bluetooth 4.2 Combo 

Повезивање 
1xUSB 3.1 Type-C Gen 1, 3xUSB 3.1 Gen 1, 1xHDMIm RJ-45, čitač kartice SD, 

headphone/microphone combo 

Wеб камера HD 720p 

Начин уноса 

података 
Тастатура са издвојеним нумеричким делом, TouchPad 

Батерија 4 Cell Lithium-Ion, 70Wh Li-ion 

Оперативни 

систем 
Нема 

Боја Црна 

Маса 12,21 kg 

Резолуција 

екрана 
1920x1080 

Број језгара 4 

 



 

 
- Десктоп рачунар (1 комад) са следећим карактеристикама који je приказан у табели 

2. 

Табела 2. 

Тип 

конфигурације 
Intel конфигурација или одговарајућа 

Процесор Intel Pentium G4400 

Меморија 8GB; DDR4; 

Хард диск 500 GB;  

Графичка 

картица 
Intel D Graphic 510 

Звучна картица Integrisana 

Оптички уређај DVD +/- RW 

Оперативни 

систем 
Windows 10 HOME 

Боја Црна 

Број језгара Dual-core 

 

 

Ради повезивања десктоп рачунара у систем за надзор SKADA потребно је набавити и 

монитор чије се спецификације налазе у табели 3. 

 

Табела 3. 

Тип монитора BENQ 28” или одговарајућа 

Модел GC2870HE 

Дијагонала 28“ 

Резолуција 1920x1080 

 

 

Такође, потребно је набавити и ставке представљене у табели 4. 

 

Табела 4. 

Број Назив 

1 
Wireless миш и  тастатура 

Tastatura+Miš USB Genius SLIMSTAR 8005, Wireless Black 

2 
Миш жични 

PROLINK FURAX (Crni) - PMG9002 Optički 

3 Подлога за миша 

4 
Торба за лап топ 

Тargus торба за нотебоок 15.6“ TAR300 

5 Lan кабл – 30м 

6 Bežični adapter USB TP-Link TL-WN7200ND,150Mbs,izmenljiva antena 5dBi+kabl 1.5m 

7 MICROSOFT Windows 10 Home 64bit Eng Intl OEM 

 

 

 

 



 

 
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 26.03.2018. 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 21.03.2018. године 

                      



 

П О Н У Д A  
 

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 

 

 
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 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). 

 

 

 

 

 

                                                                                                П О Н У Ђ А Ч 

 

                            ______________________ 

                                                         М.П.                        (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
  

  

 

 



 

 

2. СПЕЦИФИКАЦИЈА ЦЕНА 

 

Р.б. Опис 
Јединица 

мере 

Цена по 

јединици 

мере без 

ПДВ 

Количина 
Вредност без 

пдв-а 

Вредност 

ПДВ-а 
Вредност са ПДВ-ом 

1 

 
HP Pavilion Power 15-cb013nm  

или одговарајући 

 

Карактеристике су приказане у 

позиву за подношење понуде  у 

табели 1. 

Комад  1    

2 

 

Intel konfiguracija или 

одговарајућа 

 
Карактеристике су приказане у 

позиву за подношење понуде  у 

табели 2. 

Комад  1    

3 

 

Монитор BENQ 28” 

 

Карактеристике су приказане у 

позиву за подношење понуде  у 

табели 3. 

Комад  1    

4 

 

Wireless миш и тастатура 

 

Карактеристике су приказане у 

позиву за подношење понуде  у 

табели 4. 

Комад  1    

5 

 

Миш жични 

 

Карактеристике су приказане у 

позиву за подношење понуде  у 

табели 4. 

Комад  1    

6 Подлога за миша Комад  1    



7 

 

Торба за лап топ 

 

Карактеристике су приказане у 

позиву за подношење понуде  у 

табели 4. 

Комад  1    

8 Lan кабл – 30м Метар  30    

9 
Bežični adapter USB TP-Link TL-

WN7200ND,150Mbs,izmenljiva 

antena 5dBi+kabl 1.5m 
Комад  1    

10 
MICROSOFT Windows 10 Home 

64bit Eng Intl OEM 
Kомад  1    

УКУПНО     

 

 

 

Место:_____________________ 

Датум:_____________________                                                                                                  Понуђач: 

                                                                         м.п.                                                  ________________________ 


