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Туристичка организација Сокобања 
Ул. Трг Ослобођења бр. 2 
Сокобања 
Број 01-202/2022-2 
Датум: 04.10.2022. год. 
 
 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УСЛОВИМА ЗА НАБАВКУ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ 

ПРИМЕЊУЈЕ - НАБАВКУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ОПЕРАТИВНИХ СИСТЕМА ЗА ПОТРЕБЕ 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СОКОБАЊА 

Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима Наручиоца и задатим 
техничким карактеристикама и морају бити у складу са датом техничком 
спецификацијом. 

Наручилац ће код понуђача добра поручити одмах по сачињавању Извештаја о 
најповољнијој понуди.  
Набавка подразумева набавку добара – рачунарске опреме и оперативних система за 
потребе Туристичке организације Сокобања  у складу са доле наведеним количинама и 
описом из техничке спецификације.  Набавка подразумева и инсталирање оперативног 
система на рачунару, монтирање рачунара и издавање гарантног рока за набављена 
добра у складу са гаранцијом коју даје произвођач. У време трајања гарантног рока, 
понуђач је дужан да на захтев Наручиоца, упути лице за одржавање рачунара. 
Количина и врста услуга дате су оквирно. Наручилац задржава право да не наручи све 
побројана добра из Техничке спецификације, већ да наручи оне јединице из понуде које 
су у складу са његовим тренутним потребама и висином средстава опредељеним 
Финансијским планом Наручиоца за 2022. годину.  
 
Понуђaч је дужан да обрачуна укупну цену добара са свим сегментима који се односе на 
крајњу цену и достави понуду на адресу Наручиоца: 
Туристичка организација Сокобања, ул. Трг Ослобођења бр. 2, Сокобања, или  путем 
имејла: tenderi@tosokobanja.rs . 
 
Рок за достављање понуда је 10.10.2022. године, до 15:00 сати. 
Контакт особа: Снежана Марковић, е-mail адреса: tenderi@tosokobanja.rs .    

                 

Понуђач може захтевати аванс у висини до 100% вредности понуде са роком плаћања не 
дужим од 8 дана пре датума извршења услуге, а преостали износ биће уплаћен у року 
не краћем од 8 дана након извршења услуге. Уколико понуђач не захтева аванс рок 
плаћања услуге не може бити краћи од 8 и дужи од 45 дана од датума извршења услуге. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
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ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, ОПИС УСЛУГЕ И РОК 

ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: 

Набавка подразумева набакву добара – рачунарске опреме и оперативних система за 
потребе Туристичке организације Сокобања  у складу са доле наведеним количинама и 
описом из техничке спецификације.  Набавка подразумева и инсталирање оперативног 
система на рачунару, монтирање рачунара и издавање гарантног рока за набављена 
добра у складу са гаранцијом коју даје произвођач. У време трајања гарантног рока, 
понуђач је дужан да на захтев Наручиоца, упути лице за одржавање рачунара. 
 

Предмет овог истраживања је рачунарска опрема и оперативни системи за потребе 
Туристичке организације Сокобања у количини  и квалитету који следи:  
 

1. Рачунар са опреативним системом, техничке спецификације: Računar Zeus EAGLE i7-

10700/ Asus Dual-RX6600-8G/ DDR416GB 2x8GB 3200MHz/ SSD M.2 NVMe 512GB/ HDD 2TB 

WD/Asus GT501 / 650W Asus TUF Bronze/ Win 10Home – комада 1 

2. Рачунар са опреативним системом, техничке спецификације: Računar ZEUS i3-

10105/DDR4 8GB/M.2 256GB/Win10Home – комада 2 

3. Монитор, техничке спецификације: Monitor 23.8 Zeus Gaming ZUS238GMG 1920x1080/Full 

               HD/IPS/165Hz/1ms/HDMI/DP/USB/Audio – комада 1 

4. Монитор, техничке спецификације: Monitor 21.5 Zeus ZUS215MAX LED 1920x1080/Full 

               HD/75Hz/5ms/HDMI/VGA – комада 1 

5. Читач картице: Card Reader Kingstone SUB 3.0 FCR-HS4 – комада 3 

6. Тастатура и миш: Tast.+ miš LOGITECH MK540 Wireless YU – комада 1 

7. Тастатура и миш: Tast.+ miš LOGITECH MK235 Wireless YU – комада 2 

8. Веб камера: Web kamera Logitech C920 HD PRO – комада 1 

 

 Изабрани понуђач је дужан да достави Наручиоцу, приликом закључења уговора:  
 
1.Средство финансијског обезбеђења за повраћај аванса (уколико је у понуди захтевао 
аванс), и то бланко сопствену меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница. 
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо, у висини траженог аванса, са роком важења 15 (петнаест) дана дужим од 
уговореног периода трајања уговора с тим да евентуални продужетак периода трајања 
уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, 
за исти број дана за који ће бити продужен и период трајања уговора. 
 
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење – писмо остаје 
на снази. 
Меница мора бити потписана оригиналним потписом од стране лица овлашћеног за 
располагање средствима на рачуну, која се налазе на депо картонима банака. 
Менично овлашћење које прати меницу мора бити потписано оригиналним потписом 
лица које је потписало меницу. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ОПЕРАТИВНИХ СИСТЕМА ЗА 

ПОТРЕБЕ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СОКОБАЊА – НАБАВКА бр. 21/22 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача: 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  

Име особе за контакт: 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

 

2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ОПЕРАТИВНИХ СИСТЕМА ЗА ПОТРЕБЕ 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СОКОБАЊА 

Укупна цена без ПДВ-а:   

Укупна цена са ПДВ-ом:  

Рок и начин плаћања: Понуђач може потраживати аванс у 

висини до 100% од укупне цене. У случају не потраживања 

аванса коначно плаћање извршиће се након достављања 

исправног рачуна и записника верификованог од стране 

овлашћеног лица Научиоца о испорученим добрима, не 

краћем од 8 и не дужем од 45 дана. 

 

Рок важења понуде:  

(Не може бити краћи од 30 дана) 

 

Рок извршења услуге: 31.10.2022.  

Место извршења услуге:  Туристичка организација Сокобања, ул. 

Трг ослобођења бр. 2, Сокобања 
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Рачунарска опрема и оперативни системи за потребе Туристичке организације Сокобања 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Р. 
бр. 

Врста рач. 
опреме 

Опис рачунарске опреме Кол. Јед. 
цена 
без 
ПДВ-
а 

Јед. 
цена са 
ПДВ-
ом 

Укупна 
цена 
без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена 
са 
ПДВ-
ом 

1. Рачунар 1 
са 
опреативним 
системом 

Računar Zeus EAGLE i7-10700/ Asus 
Dual-RX6600-8G/ DDR4 
16GB 2x8GB 3200MHz/ SSD M.2 NVMe 
512GB/ HDD 2TB WD/ 
Asus GT501 / 650W Asus TUF Bronze/ 
Win 10Home 

 
 
 

1 

    

2. Рачунар 2 са 
оперативним 
системом 

Računar ZEUS i3-10105/DDR4 8GB/M.2 
256GB/Win10Home 

 
2 

    

3. Монитор 1 Monitor 23.8 Zeus Gaming ZUS238GMG 
1920x1080/Full 
HD/IPS/165Hz/1ms/HDMI/DP/USB/Audio 

 
1 

    

4. Монитор 2 Monitor 21.5 Zeus ZUS215MAX LED 
1920x1080/Full 
HD/75Hz/5ms/HDMI/VGA 

 
1 

    

5. Читач 
картице 

Card Reader Kingstone SUB 3.0 FCR-HS4  
3 

    

6. Тастатура и 
миш 

Tast.+ miš LOGITECH MK540 Wireless YU  
1 

    

7. Тастатура и 
миш 

Tast.+ miš LOGITECH MK235 Wireless YU 2     

8. Веб камера Web kamera Logitech C920 HD PRO 

 
1     

 
                                                                                  У К У П Н О: 

  

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

• у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет 
набавке; 

• у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет 
набавке; 

• у колону 6. уписати укупну цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет набавке и то тако 
што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим 
количинама (које су наведене у колони 3.);  

• у колону 7. уписати укупну цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет набавке и то тако 
што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим 
количинама (које су наведене у колони 3.);  

• На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 

 


