РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
Бр. XI-13-404-139/2019
Датум: 18.07.2019. године

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
Комисија Наручиоца сачињава

Измену конкурсне документације број 1
за поступак јавне набавке мале вредности – Набавка лиценцираних софтвера Windows,
Office,Cad и друго

Комисија Наручиоца за спровођење поступка јавне набавке мале вредности – Набавка лиценцираних
софтвера Windows, Office,Cad и друго, бр. XI-13-404-139/2019, врши измену Конкурсне документације,
у поглављу V - Обрасци који чине саставни део понуде и то Образац понуде 1 (Образац 1) и
Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2), a у свему осталом
Конкурсна документација остаје неизмењена.
Овим обавештавамо понуђаче да ће се измењене стране Конкурсне документације објавити на
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.
С обзиром на то да је Конкурсна документација измењена 5 дана пре истека рока за подношење
понуда, рок за подношење понуда који је наведен у Позиву за подношење понуда и Конкурсној
документацији Наручиоца је продужен, те ће се у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним
набавкама објавити Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
Нови рок за подношење понуда је 23.07.2019. године до 12:00 часова.

Комисија за јавну набавку бр. XI-13-404-139/2019

НАПОМЕНА КОМИСИЈЕ:
ИЗМЕЊЕНЕ СТРАНЕ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
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Образац 1
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда брoj ________________ од __________________ године за поступак јавне набавке мале
вредности – Набавка лиценцираних софтвера Windows, Office,Cad и друго, бр. XI-13-404-139/2019.
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
1. микро
2. мало
3. средње

Врста правног лица

4.велико
5. физичко лице
6. јавно предузеће

Име особе за контакт:
Законски заступник:
Електронска адреса понуђача (е-маил):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда
подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду
подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Законски заступник:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Законски заступник:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем,
а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени
образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив
учесника
понуди:
Адреса:

у

заједничкој

Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Законски заступник:
2)

Назив
учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Законски заступник:
3)

Назив
учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Законски заступник:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Набавка лиценцираних софтвера Windows, Office,Cad и друго, БР.
XI-13-404-139/2019, у складу са Техничком спецификацијом конкурсне документације Наручиоца

Укупна понуђена цена, у динарима без
урачунатог
ПДВ-а
према
Техничкој
спецификацији Наручиоца
(Податак из Обрасца структуре цене - Укупна
цена за ставке од 1. до 3.)
Укупна понуђена цена, у динарима са
урачунатим ПДВ-ом према Техничкој
спецификацији Наручиоца
(Податак из Обрасца структуре цене - Укупна
цена за ставке од 1. до 3.)
Рок за испоруку добара

Рок за испоруку предметног добра је ____ (не може бити
дужи од 7 дана) дана од дана потписивања уговора.

Рок важења понуде

Рок важења понуде је______ дана (не може бити краћи
од 40 дана) од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, Наручилац је
дужан да у писаном облику затражи од понуђача
продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока
важења понуде на може мењати понуду.

Проценат
укупне
вредности
набавке
или
део
набавке,
који
ће
бити
поверен
подизвођачу:___________________________________________ (попуњава само понуђач који подноси
понуду са подизвођачем)

Датум
________________

Понуђач
____________________

Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити
образац понуде.
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ОБРАЗАЦ 2
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Предмет јавне набавке – Набавка лиценцираних софтвера Windows, Office,Cad и друго, бр. XI-13-404139/2019, су добра и подразумева следеће:

Р. Бр.

Опис

1

2

1

DataCore SANSymphony
Annual Support- HS5 Virtual
SAN for one server with up to
5 TBs, DC-HSX-EWR-GLD005

Цена по
Цена по
јединици мере јединици мере
Кол. у динарима без у динарима са
ПДВ-а
ПДВ-ом
3

4

5

Укупна цена у
динарима без
ПДВ-а

Укупна цена у
динарима са
ПДВ-ом

6(3*4)

7(5*3)

2

Za period: od 06.06.2019 do
05.06.2020.

2

DatаCore Prorated support
for SDS ST Edition (1024TB) 1TB, DC-DST-EWRPGD-010

21

Za period: 26.10.2019 do
05.06.2020

3

DataCore Prorated support
for SDS ST Edition (1024TB) 1TB, DC-DST-EWRPGD-010

14

Za period: 26.10.2019 do
05.06.2020
Укупна цена за ставке од 1. до 3.

Упутство за попуњавање табеле:
У колону 4 уноси се цена по јединици мере за предметно добро, у динарима без урачунатог ПДВ-а,
У колону 5 уноси се цена по јединици мере за предметно добро, у динарима са урачунатим ПДВ-ом,
У колону 6 уноси се укупна цена, у динарима без урачунатог ПДВ-а која се добија множењем
количине (колона 3) и цене по јединици мере у динарима без ПДВ-а (колона 4) – 3*4,
У колону 7 уноси се укупна цена, у динарима са урачунатим ПДВ-ом која се добија множењем
количине (колона 3) и цене по јединици мере у динарима са ПДВ-ом (колона 5) – 3*5.

Место:________________
Датум:_________________

Потпис понуђача
_______________

