Средња медицинска школа
„Др Ружица Рип“
Сомбор, Подгоричка бр.9
Број: 06-611/ 1339
Датум: 14.11.2019. године
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
Комисија за спровођење поступака јавне набавке мале вредности, редни број јавне набавке: 03/2019,
предмет: набавка рачунарске опреме, формирана решењем директора школе број 06-611/1277-2 од
05.11.2019. године сачињава
ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ
ЈН бр. 03/2019

 ПОГЛАВЉЕ I - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ, ТАЧКЕ 6-8. НА СТРАНАМА 4/29 И
5/29 СЕ МЕЊАЈУ И ГЛАСЕ:
„6. Подношење понуде
Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације, са свим неопходним доказима
предвиђеним у конкурсној документацији. Обрасце и изјаве тражене у конкурсној документацији,
односно податке који морају бити њихов саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице их
потписује и печатом оверава.
Понуда мора бити читко попуњена и оверена парафом и печатом одговорног лица, осим
уколико понуђач нема обавезу коришћења печата у свом пословању.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуђач може поднети само једну понуду.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште, у затвореној коверти/кутији, затворену
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На
коверти/кутији се мора назначити предмет и број јавне набавке, као и деловодни број понуде заведене
код понуђача. Незапечаћена понуда неће бити разматрана. На полеђини коверте/кутије навести назив и
адресу понуђача.
Без обзира на начин подношења понуде, понуђач мора обезбедити да понуда стигне на адресу
наручиоца у радно време секретаријатa школе, а најкасније до дана 26.11. 2019. године до 11,30
сати, на адресу: Средња медицинска школа „Др Ружица Рип“, Подгоричка 9, 25000 Сомбор, са
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку, ЈН бр. 03/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Под радним временом секретаријатa школе се сматра период од 08.00 до 14.00 сати, радним
данима (од понедељка до петка).
Наручилац ће по пријему одређене понуде на коверти у којој се понуда налази обележити датум
и сат пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда
достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
7. Рок за подношење понуде
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 26.11.2019.
године до 11,30 сати, без обзира на начин подношења.
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Понуда која је примљена од стране наручиоца по истеку рока одређеном у позиву за
подношење понуда сматраће се неблаговременом, а Комисија за јавну набавку ће је по окончаном
поступку отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да јеподнета неблаговремено.
8. Место, време и начин отварања понуда
Јавно отварање понуда ће се обавити 26.11.2019. године у 12,30 сати у просторијама Средње
медицинске школе „Др Ружица Рип“ у Сомбору, Ул. Подгоричка број 9. “

 ПОГЛАВЉЕ II - ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, У ТАЧКИ 2.2 . ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ
УСЛУГЕ И СЛ. НА СТРАНИ 6/29 МЕЊА СЕ КОНФИГУРАЦИЈА РАЧУНАРА И ГЛАСИ:
КОНФИГУРАЦИЈА РАЧУНАРА
Матична плоча : H310M-R R2.0 1151
Процесор : Intel G5400
Меморија : 4GB DDR4
Графичка картица Integrisana
Hard disk 1: SSD 120 GB (windows)
Hard disk 2: HDD 500 GB
Кућиште са напајањем 560W crno
Windows 10 Home
јединица мере: комад, оквирна количина: 16 комада

 ПОГЛАВЉЕ V - ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ, ОБРАЗАЦ 5.1. (ОБРАЗАЦ
ПОНУДЕ), НА СТРАНИ 14/29 - КОНФИГУРАЦИЈА РАЧУНАРА СЕ МЕЊА И ГЛАСИ:
КОНФИГУРАЦИЈА РАЧУНАРА
понуђено (уписати карактеристике производа)
захтевано
Матична плоча : H310M-R R2.0 1151
Процесор : Intel G5400
Меморија : 4GB DDR4
Графичка картица Integrisana
Hard disk 1: SSD 120 GB (windows)
Hard disk 2: HDD 500 GB
Кућиште са напајањем 560W crno
Windows 10 Home
 ПОГЛАВЉЕ V- ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ, ОБРАЗАЦ 5.1. (ОБРАЗАЦ
ПОНУДЕ), НА СТРАНИ 14/29 - ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА - ПРВИ ЗАХТЕВ СЕ
МЕЊА И ГЛАСИ
5) ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА- ПРВИ ЗАХТЕВ се мења и гласи::
Понуђач уз понуду мора да достави доказе (официјелни
проспект, брошуру, каталог ...) које издаје Произвођач чији
ДА / НЕ
производ нуди. Гарантни лист треба да достави изабрани
(заокружити)
понуђач приликом испоруке робе.
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 У ПОГЛАВЉУ VII - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, ТАЧКА 7.2
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ , СТРАНА 25/29 СЕ МЕЊА И ГЛАСИ:
„7.2 Начин подношења понуде
Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације, са свим неопходним доказима
предвиђеним у конкурсној документацији. Обрасце и изјаве тражене у конкурсној документацији,
односно податке који морају бити њихов саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице их
потписује и печатом оверава.
Понуда мора бити читко попуњена и оверена парафом и печатом одговорног лица, осим уколико
понуђач нема обавезу коришћења печата у свом пословању. Уколико понуду подноси група понуђача
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. Понуђач може поднети само једну
понуду, у коверти/кутији затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара. Понуда која није затворена на наведени начин неће бити разматрана.
На коверти/кутији се мора назначити предмет и број јавне набавке, назив и адреса понуђача као
и деловодни број понуде заведене код понуђача.
Без обзира на начин подношења понуде, понуђач мора обезбедити да понуда стигне на адресу
наручиоца у радно време у секретаријатa школе, а најкасније до дана 26.11.2019. г. до 11,30 сати, на
адресу: Средња медицинска школа „Др Ружица Рип“, Подгоричка 9, 25000 Сомбор, са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку, ЈН бр. 03/2019.- НЕ ОТВАРАТИ”.
(Под радним временом секретаријатa школе сматра се период од 08.00 до 14.00 сати, радним
данима – понедељак- петак).
Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда налази, обележити
датум и сат пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда
достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.“
Комисија за јавну набавку
1. Биљана Рончевић, председник комисије
2. Давид Чех, члан комисије
3. Ненад Козаревић, члан комисије
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