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ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
за јавну набавку добара бр. ЈН 8/2020
„Набавка електронске опреме“

КОМИСИЈА
за спровођење ЈН 8/2020 од 24.02.2020. године и Решењем о образовању комисије бр.115-1 од
24.02.2020. године.

(заведено код Наручиоца број 115-7 од 03.03.2020. године)
март 2020. године
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На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15
и 68/15) Комисија је сачинила:

ПРВУ ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
за јавну набавку добара бр. ЈН 8/2020
„Набавка електронске опреме“

1.
Наручилац врши измену Конкурсне документације у делу захтеваних техничких карактеристика Техничке карактеристике предмета јавне набавке, и то у позицији 1: TV 45 “инча са носачем, ( smart,
android, led, full hd) количина 4 комада, и сходно томе и у Обрасцу структуре цене – поз.1, тако да је
технички захтев сада, као испод наведен.
2.
Понуђачи су дужни да у својој понуди доставе измењени Образац структуре цене.

3.
Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и Интернет страници Наручиоца.

(Стр. 4/36 и 24/36)
3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(Врста, техничке карактеристике, квалитет, обим и опис услуга,техничка документација и планови,
начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења
услуга, гарантни рок, евентуалне додатне услуге и сл.)
3.1 Техничка спецификација предмета набавке
1. TV 49“ инча са носачем, ( smart, android, led, full hd) количина 4 комада;
2. AV Receiver са појачалом ( ultra hd, dsd, smart, wi-fi, usb, mic, audio in, phones, 5xhdmi, 2xav,
monitor, broj kanala 5, izlazna snaga 130w, bluetoth, internet, radio) количина 1 комад;
3. Дигитални зидни сат за фитнес салу, количина 1 комад;
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ОБРАЗАЦ 2.
ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ ЦЕНЕ
Табела 1.
Бр.

ОПИС

Јед.
мере

Коли
чина

Јединична
цена без ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

Назив произвођача, тип
производа и земљa
порекла

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

TV 49 “инча са носачем, ( smart,
android, led, full hd)

комад

4

2.

AV Receiver са појачалом ( ultra
hd, dsd, smart, wi-fi, usb, mic, audio
in, phones, 5xhdmi, 2xav, monitor,
broj kanala 5, izlazna snaga 130w,
bluetoth, internet, radio)

комад

1

3.

Дигитални зидни сат за фитнес
салу

комад

1
////////////////////////////////
////////////////////////////////
////////////////////////////////
///////////////////////////////

Вредност понуде УКУПНО:
Цена из понуде је фиксна и укључујe и све друге зависне и пратеће трошкове без ПДВ-а.
Уз понуду доставитит: 1)Каталог/брошура/проспект

Датум:

Понуђач
М.П.

Јавно предузеће Спортски центра „Олимп - Звездара“
ПИБ:100006656
Матични број:07019564
шифра делатности : 9311

Рачун : 160-259925-84, Банка Интесe
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