УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ
Број:
Датум: ______________
Господара Вучића бр.50
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике Србије'', бр.
124/2012, бр. 14/2015, бр.68/2015), и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 669/9 од 14.11.2019.
године, доноси се

ОДЛУКА

Уговор о јавној набавци мале вредности добара-набавка рачунарске опреме, број: 05/2019 додељује
се понуђачу ADA System d.o.o. Нови Сад, ул. Темеринска бр. 154, са понуђеном ценом у висини од
1.198.450,00 динара без ПДВ-а.
Образложење
Наручилац је донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности - набавка рачунарске
опреме бр. 05/2019 и објавио позив и конкурсну документацију на интернет страници наручиоца и на
Порталу јавних набавки.

Подаци о јавној набавци:


Јавна набавка мале вредности добара – набавка рачунарске опреме



Назив и ознака из Општег речника набавке: рачунарска опрема - 30200000



Процењена вредност јавне набавке је 1.212.000,00 динара без ПДВ-а.



Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена за понуду која у потпуности
испуњава тражену спецификацију и додатне услове.

Извештај о стручној оцени понуда:
Благовремено је стигла једна понуда и то:
БРОЈ ПОД КОЈИМ
ЈЕ ПОНУДА
ЗАВЕДЕНА КОД
НАРУЧИОЦА

669/7

ДАТУМ
ПРИЈЕМА

САТ ПРИЈЕМА

12.11.2019

09.40

НАЗИВ ИЛИ ШИФРА ПОНУЂАЧА

"ADA SYSTEM", D.O.O, Нови
Сад, ул. Темеринска бр. 154

Комисија констатује да је :
1. Понуђач ADA System d.o.o. је доставио понуду у свему према конкурсној документацији.
динара без ПДВ
Понуђена цена (укупна):

1.198.450,00

динара са ПДВ

1.438.140,00

Техничка спецификација рачунарске опреме и оцена понуде:

Позиција

Назив

Минималне техничке карактеристике











1.

PC radna
stanica










CPU: Intel i5 9600K, osnovna
frekvencija 3.70 GHz, turbo frekvencija
4.6GHz, 6 jezgra, 6 niti, 9MB Cache,
14nm, TDP 95W ili ekvivalent
M/B: Intel H310 ili ekvivalent
RAM: min. 4GB DDR4 2400MHz;
proširivo do 32GB
VGA: Integrisana
HDD: min. 500GB SATA III
ODD: DVDRW
I/O: min. 2 x PS/2 (miš i tastatura), 1 x
DVI, 1 x D-sub,4x USB (od kojih
minimum 2 USB 3.1 Gen 1), 1 x LAN
RJ-45, 1 x HDMI 3x audio
Conn: min 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.1, 1 x
Com port, 4 x SATA 6Gb/s, 1 x PCI
Express 3.0 x16, 1x PCI Express 2.0 x1
Case: Midi tower
PSU: min. 560W
KBD: USB YU set
Mouse: Optical USB
OS: Windows 10 Pro, licenca mora biti
nova, nekorišćena, nerefabrikovana.
Nije dozvoljeno ponuditi niti isporučiti
licencu koja je ranije bila aktivirana, koja
je namenjena za refabrikovane
računare, laptop računare ili slično
Sertifikati: WEEE, RoHS
Garancija: 36 meseci proizvođačke
garancije, koja se dokazuje potvrdom
proizvođača opreme ili lokalne
kancelarije proizvođača opreme(za
teritoriju Republike Srbije), kojom se
potvrđuje da je zahtevani garantni
period podržan od proizvođača opreme.
Potvrda mora biti naslovljena na
Naručioca, sa pozivom na javnu
nabavku i mora se odnositi na teritoriju
Republike Srbije

Оцена / примедба
понуђене опреме

Понуђени уређај одговара
захтеваној спецификацији и
енергетској ефикасности.
Достављена гаранција
произвођача сходно
конкурсној документацији.

Позиција

Назив

Минималне техничке карактеристике









2.

Оцена / примедба
понуђене опреме

Ekran: min. 15.6", 1920 x 1080, antiglare, 220 nits, TN
CPU: Intel Celeron i3-7020U, osnovna
frekvencija 2.3GHz, 2C/4T, 3 MB Cache,
14nm ili ekvivalent
RAM: min. 8GB DDR4, 2x slot, proširivo
do minimum 16GB
HDD: min. 256GB SSD M.2, uz
mogućnost dodavanja i 1 x 2.5" HDD
VGA: min. Integrisana
LAN: min. 802.11ac, Bluetooth 4.2, LAN
(10/100)
I/O: min. 1x HDMi, 2xUSB 3.1, 1xUSB
2.0, 1x3.5mm (izlaz i mikrofon), čitač
kartica, 1xRJ-45



Integrisani zvučnici min 2x 2W



Integrisan mikrofon



Integrisana kamera min. HD 0.9mpx



Integrisana tastatura US, sa numeričkim
delom

Laptop


Baterija min. 3 ćelije, 42Wh



PS adapter min. 45W



OS: Windows 10 Pro 64 bit, licenca
mora biti nova, nekorišćena,
nerefabrikovana. Nije dozvoljeno
ponuditi niti isporučiti licencu koja je
ranije bila aktivirana, koja je namenjena
za refabrikovane računare, laptop
računare ili slično



Garancija: min. 36 meseci proizvođačke
garancije, koja se dokazuje potvrdom
proizvođača opreme ili lokalne
kancelarije proizvođača opreme(za
teritoriju Republike Srbije), kojom se
potvrđuje da je zahtevani garantni
period podržan od proizvođača opreme.
Potvrda mora biti naslovljena na
Naručioca, sa pozivom na javnu
nabavku i mora se odnositi na teritoriju
Republike Srbije

Понуђени уређај одговара
захтеваној спецификацији и
енергетској ефикасности.

Позиција

3.

Назив

Monitor

Минималне техничке карактеристике




Ekran: min. 23.8"
Rezolucija: min. 1.920 x 1.080
Tip panela: IPS LED



Ratio: 16:9



Odziv: maks. 5ms



Kontrast (nativni): min. 1000:1



Dinamički kontrast: min. 20.000.000:1



Osvetlenje: min. 250 cd/m²



Ugao gledanja: min. 178/178



I/O: min. 1x VGA, 1x HDMI,
1xDisplayPort, 1x audio izlaz, 1x izlaz za
slušalice



Ugrađeni zvučnici min. 2x1W



Tilt: min -5°/20°



Levo/desno(svivel): 45˚/45˚



Pivot: 90˚



Podešavanje visine: min. 140mm



VESA 100 x 100



Napredne funkcije: Neophodno je da
monitor poseduje funkcionalnost koja
eliminiše treperenje monitora (flickerfree), neophodno je da monitor poseduje
funkcionalnost koja filtrira plavu svetlost,
neophodno je da monitor ima
funkcionalnost da ambijetalni senzor
prepozna količinu ambijentalne svetlosti
i automatski prilagodi najudobniju i
pogodniju svetlinu ekrana kako bi se
prilagodio okruženju (brightness
intelligence)



Standardi: Energy star 7.0, Epeat
Bronze, TCO 7.0



Garancija: min. 36 meseci proizvođačke
garancije, koja se dokazuje potvrdom
proizvođača opreme ili lokalne
kancelarije proizvođača opreme(za
teritoriju Republike Srbije), kojom se
potvrđuje da je zahtevani garantni
period podržan od proizvođača opreme.
Potvrda mora biti naslovljena na
Naručioca, sa pozivom na javnu
nabavku i mora se odnositi na teritoriju
Republike Srbije

Оцена / примедба
понуђене опреме

Понуђени уређај одговара
захтеваној спецификацији и
енергетској ефикасности.
Достављена гаранција
произвођача сходно
конкурсној документацији.

Позиција

Назив

Минималне техничке карактеристике














4.

Štampač 1

Оцена / примедба
понуђене опреме

Tip: Laserski, monohromatski (B/W)
Format: ≤ A4
CPU: ≥ 390 MHz
Brzina štampe (A4 bwp/min): ≥ 25 ppm
Vreme do izlaska prve strane (sec.): ≤
8s
Rezolucija štampe (dpi): ≥ 1200 dpi
(1800 x 600)
Kapacitet memorije: ≥ 32 MB
Podržana debljina papira: 60-220g/m2
(min.) iz fioke za papir
Kapacitet kasete za papir (br.listova): ≥
250
Izlazni kapacitet papira (br.listova): ≥
150
I/O: USB 2.0 (Hi Speed), FastEthernet
(10/100BaseTX)
Kapacitet potrošnog materijala: Pored
uređaja i inicijalnog tonera potrebno je
isporučiti i dovoljnu količinu originalnih
tonera koji će obezbediti štampu od
minimalno 1000 strana (zajedno sa
inicijalnim tonerom).
Ostali originalni potrošni materijal
(maintanace kits, image units,
fotokonduktori, itd.) nepohodan za
štampu minimalno 100.000 strana
(zajedno sa incijalnim potrošnim
materijalom)



Naponski kabel: Da



USB kabel: 1,8m



Garancija: min. 24 meseca proizvođačke
garancije koja se dokazuje potvrdom
proizvođača opreme ili lokalne
kancelarije proizvođača opreme(za
teritoriju Republike Srbije), kojom se
potvrđuje da je zahtevani garantni
period podržan od proizvođača opreme.
Potvrda mora biti naslovljena na
Naručioca, sa pozivom na javnu
nabavku i mora se odnositi na teritoriju
Republike Srbije

Понуђени уређај одговара
захтеваној спецификацији и
енергетској ефикасности.
Достављена гаранција
произвођача сходно
конкурсној документацији.

Позиција

Назив

Минималне техничке карактеристике








USB kabel: 1,8m



Garancija: min. 36 meseci proizvođačke
garancije, koja se dokazuje potvrdom
proizvođača opreme ili lokalne
kancelarije proizvođača opreme (za
teritoriju Republike Srbije) kojom se
potvrđuje da je zahtevani garantni
period podržan od stane proizvođača
opreme. Potvrda se odnosi na svu
ponuđenu opremu, mora biti naslovljena
na Naručioca, sa pozivom na javnu
nabavku i mora se odnositi na teritoriju
R. Srbije.














5.

Tip: multifunkcijski laserski
monohromatski 3-u-1 (štampač,
skener, kopir)
Format: ≤ A4
Brzina štampe (A4 bwp/min): ≥ 35ppm
A4
Vreme do izlaska prve strane (sec.): ≤
7s
Rezolucija štampe (dpi): ≥ 1200dpi
Vreme do prve kopije: ≤ 7s
CPU: ≥ 800 MHz
Kapacitet memorije: ≥ 512MB
Ulazni kapacitet fioka za papir: ≥ 250
listova A4
Kapacitet višenamenske ulazne fioke : ≥
100 listova A4
Podržana debljina papira: 60-220g/m²
(min.)
I/O: USB 2.0, LAN (RJ-45)
SCAN opcije: min. TWAIN, WIA, WSD
Rezolucija skeniranja: ≥ 600 dpi
Tip skeniranog dokumenta: TIFF, PDF,
PDF/A-1 , PDF visoke kompresije,
encrypted PDF, JPEG, XPS
Ostalo: Duplex štampa, ADF, Scanonce-copy-many, Elektronsko sortiranje,
25% - 400% umanjenje - uveličavanje,
Kopiranje ID kartica
Kapacitet potrošnog materijala: Pored
uređaja potrebno je isporučiti i originalne
rezervne tonere koji će obezbediti
štampu od minimalno 1000 strana
A4(zajedno sa inicijalnim tonerom).
Ostali originalni potrošni materijal
(maintanace kits, image units,
fotokonduktori, drum units, developers,
itd.) nephodan za štampu minimalno
100.000 strana A4(zajedno sa incijalnim
potrošnim materijalom)
Naponski kabel: Da



Štampač 2


Оцена / примедба
понуђене опреме

Понуђени уређај одговара
захтеваној спецификацији и
енергетској ефикасности.
Достављена гаранција
произвођача сходно
конкурсној документацији.

Комисија констатује да понуда у потпуности одговара задатим спецификацијама и додатним
условима.

Назив понуђача који се предлаже за доделу уговора:
Имајући у виду члан 3. став. 1. тачку 33. Закона о јавним набавкама Комисија констатује да је понуда
наведеног понуђача благовремена, да нема битне недостатке, да је одговарајућа, не ограничава, нити
условљава права наручиоца или обавезе понуђача и да понуђена цена не прелази износ процењене
вредности јавне набавке. На основу наведеног Комисија констатује да је понуда прихватљива и
предлаже да се уговор о јавној набавци мале вредности добара-рачунарска опрема, додели
понуђачу ADA System d.o.o. са понуђеном ценом од 1.198.450,00 динара без ПДВ-а, јер је у складу са
спецификацијама и другим одредницама конкурсне документације.

На основу напред наведеног извештаја о стручној оцени понуда декан Факултета је на основу
законског овлашћења донео одлуку као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у
року од 5 дана од дана објављивања на Порталу јавних
набавки. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а
копија се истовремено доставља. Републичкој комисији за
заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту
права мора да садржи све елементе прописане чланом 151.
Закона о јавним набавкама.

ДЕКАН

Проф. др Владимир Н. Цветковић

