
 

 

 

 

 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

 

Назив наручиоца: Установа Студентски центар „Београд“ 

Адреса наручиоца: ул.Светозара Марковића бр.56 

Интернет старница наручиоца: www.sc.rs  

Врста наручиоца: просвета  

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке 

Врста предмета: набавка добара ради закључења уговора, број набавке Д-34/15 

РАЧУНАРСКА ОПРЕМА 

Naziv proizvoda Količina 

  

20 kom 
1. Radna stanica – tip 1 sa monitorom 

(Brand) 

Karakteristike: Navedene su minimalne tehničke karakteristike 

                            Sve komponente čine funkcionalnu celinu  

Kućište: Midi Tower 

Procesor : Intel Core i5; 4 jezgra, 4 niti; najmanje 2.8GHz, 6MB cashe ili ekvivalent 

Čipset: Intel H81 ili ekvivalent 

Memorija: min. 8 GB DDR3 1600MHz; proširivo do 16GB 

Grafička karta: Neintegrisana, 2GB sopstvene memorije 

HDD: min. 2TB, SATA III, 7.2krpm 

Optički ureĎaj: DVD RW 

Wifi: Da, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n 

Čitač kartica: Da, 3-u-1, sa prednje strane kućišta 

Mrežna karta: 10/100/1000 Mbit/s na ploči 

Interfejsi min. 8 x USB (bar 2 x USB 3.0); 1x PS/2, 1 x VGA; 1 x HDMI ili DVI, 1x RJ-45 

(10/100/1.000Mbps), 1 xRS-232, 1x LPT (parallel) 

Proširivost na ploči: min. 2 x PCIe x 16; 2 x PCIe x1 

Ulazni ureĎaji: Bežična tastatura, bežični miš, istog proizvoĎača kao i računar 

OS: Windows 7 Professional 64bit ili noviji 

Monitor:  

Dijagonala: 21.5 inch 

Tip panela: IPS 

Odnos stranica: 16:09 

Prirodna rezolucija: 1920 : 1080 

Vreme odziva: max 5 ms 

Ugao gledanja (x/v): 178º/178º 

Osvetljenje: min 250  cd/m
2
 

Priključci: min 1 x VGA, 1 x DVI ili HDMI 

Zvučnici: Integrisani ili kao odgovarajući soundbar 

Napomena: Istog proizvoĎača  kao i računar 

Garancija: 2 godine proizvoĎačke garancije sa besplatnim delovima i radom servisera  

UsklaĎenost sa standardima: CE, RoHS, Energy Star 5.0 

            

2. Radna stanica – tip 2 sa monitorom 

(Brand) 

20 kom 

Karakteristike:  Navedene su minimalne tehničke karakteristike.  

                            Sve komponente čine funkcionalnu celinu 

 



 

 

Kućište: Desktop tower, prirodna orjentacija horizontalna 

Procesor: Intel Pentium G3250; 2 jezgra, 2 niti; najmanje 3.2GHz, 3MB cashe ili ekvivalent 

Čipset: Intel H81 ili ekvivalent 

Memorija: 4 GB DDR3 1600 MHz, proširivo do 16 GB 

Grafička karta: integrisana 

HDD: min. 500GB, 32MB Cache, SATA III, 7.2krpm 

Optički ureĎaj: DVD RW 

Mrežna karta: 10/100/1000 Mbit/s na ploči 

Interfejsi: min. 8 x USB (bar 2 x USB 3.0); 2x PS/2, 1 x VGA; 1 x HDMI ili DVI, 1x RJ-45 

(10/100/1.000Mbps), 1 xRS-232, 1x LPT (parallel) 

Proširivost na ploči: min. 2 x PCIe; 2 x PCI 

Ulazni ureĎaji: YU USB tastatura, USB optički miš min. 1000dpi, istog proizvoĎača kao i računar 

OS: Windows 7 Professional 64bit ili noviji 

Monitor:  

Dijagonala: min. 19", antiglare 

Tip panela: IPS 

Odnos stranica: 4:3 

Prirodna rezolucija: 1280 : 1024 

Vreme odziva: max 5 ms 

Ugao gledanja (x/v): 178º/178º 

Osvetljenje: min 250  cd/m
2
 

Priključci: min 1 x VGA, 1 x DVI ili HDMI 

Garancija: 2 godine proizvoĎačke garancije sa besplatnim delovima i radom servisera  

UsklaĎenost sa standardima: CE, RoHS, Energy Star 5.0 

3. Radna stanica – tip 3 (All-in-one) 10 kom 

 

Karakteristike: Navedene su minimalne tehničke karakteristike.  

Procesor: Intel Pentium G3250; 2 jezgra, 2 niti; najmanje 3.2GHz, 3MB cashe ili ekvivalent 

Čipset: Intel H81 ili ekvivalent 

Ekran: min. 20", multi-touch, antiglare 

Rezolucija: min. 1600x900 

Memorija: min 4 GB DDR3 1600 MHz 

Grafička karta: integrisana 

HDD: min. 500GB 

Optički ureĎaj: DVD RW 

Zvučnici: min. 2x3W 

Interfejsi: min. 6 x USB (bar 2 x USB 3.0); 1x VGA, 1 x HDMI ili DVI, 1x RJ-45 

(10/100/1.000Mbps),  

                      1x RS-232 

Wi - fi:  IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n 

Čitač kartica: 3-u-1 

Kamera: min. 1 Megapiksel 

Ulazni ureĎaji: Tastatura,  miš  

OS: Windows 7 Professional 64bit ili noviji 

Napomena: Računar i ekran čine jednu celinu (all in one računar) 

Garancija: 2 godine  

UsklaĎenost sa standardima: CE, RoHS, Energy Star 5.0 

4. Radna stanica – tip 4 (Brand) 3 kom 

 

Karakteristike: Navedene su minimalne tehničke karakteristike.  

Ekran : min 15.6", 1366 x 768 

Procesor:  Intel Core i3, 1.7MHz, 2C/4T, 3MB cache ili ekvivalent 

Priključci: min 1x HDMI, 1xUSB 3.0, 1xUSB 2.0, čitač kartica 



 

 

Grafička karta: Integrisana sa  minimum 1 GB sopstvene memorije 

Memorija: min 4GB DDR3, 1600MHz, jedan slot slobodan 

HDD: min. 500GB SATA III 

Grafička karta: 2GB DDR3 

Kamera: 1 Megapiksel 

Zvučnici: DA 

Testatura:  Sa numeričkim delom i osvetljenjem 

Baterija: min 4  cell 

Operativni sistem: Windows 7 Professional ili noviji 

GARANCIJA: 3 godine 

5. Laserski štampač 5 kom 

 

Karakteristike:  

Tip štampača: laserski monohromatski  

Podržani format: A4 

Brzina štampe A4 simplex/duplex: 50/35 strana u minuti  

Rezolucija: 1200 DPI 

Vreme do prve strane: max 10 sec 

Memorija: min 256 MB 

Priključci:  USB 2.0, RJ 45 

Automatski duplex: DA 

Kapacitet kasete za papir: 500 A4 strana 

Ručni ulagač za papir: 100 A4 strane 

Inicijalni set tonera: za minimum 10000 A4 strane sa 5 % pokrivenosti 

Garancija: 3 godine 

6. Kolor laser štampač 2 kom 

 

Karakteristike:  

Tip štampača: laserski kolor štampač 

Podržani format: A4 

Brzina štampe:  ≥ 30ppm A4 (mono), ≥ 30ppm A4 (kolor) 

Rezolucija: ≥ 600dpi 

Vreme do prve strane: ≤ 8s (mono), ≤ 9s (kolor),  

Memorija: ≥ 512 MB 

Priključci:  USB 2.0, RJ-45 (1GB LAN) 

Kapacitet kasete za papir: ≥ 500 listova 

Izlazni kapacitet: ≥ 250 listova 

Kapacitet potrošnog materijala: Uz ureĎaj je potrebno isporučiti originalne rezervne  

                                tonere koji će obezbediti obim štampe od minimalno 3.000 (B/W)  

                                strana i 2500 kolor strana (zajedno sa inicijalnim tonerima).       

                                 Podrazumevana je pokrivenost 5%. 

                                Uz ureĎaj je potrebno isporučiti potrošni materijal (drum unitsi  

                               developers)  neophodan za štampu minimalno 200.000 strana. 

Garancija: 2 godine 

7. MFC - štampač tip 2 5 kom 

 

Karakteristike:  

Tip štampača: laserski crno beli forokopir aparat   

Funkcije: fotokopir, mrežni štampač, faks, skener u boji, obostrano kopiranje/štampanje   

Podržani format: A4 

Brzina štampe A4 minimalna: 38 strana u minuti  

Brzina skeniranja minimalna: 42 crno belo/19 kolor strana u minuti 

Kapacitet fioka za papir: 1 kaseta sa 250 listova; 1 tacna za 50 listova 



 

 

Ulagač originala: automatski obostrani ulagač papira kapaciteta 50 A4 listova 

Rezolucija štampanja: 1200 x1200 tpi 

Rezolucija skeniranja: 600 x 600 tpi 

Vreme do prve strane: max 7 sec 

Brzina procesora: min 800 MHz sa dva jezgra 

Memorija: min 512 MB 

Priključci:  USB 2.0, RJ 45 

Automatski duplex: DA 

Kapacitet kasete za papir: 500 A4 strana 

Ručni ulagač za papir: 100 A4 strane 

Toner: za minimum 10000 strana  

Garancija: 2 godina 

8. IP kamera (indoor) 5 kom 

Tehničke specifikacije mrežne kamere (npr. AXIS 1013 ili ekvivalent) 

 senzor dimenzije 1/4”, progresivno skeniranje, RGB, VGA, CMOS 

 4,4 mm, fiksni iris, fiksni fokus,  horizontalni ugao gledanja: 47
o
 

 video kompresija: motion JPEG, MPEG-4 Part 2 (ISO/IEC 14496-2) 

 rezolucije: 640x480 do  160x120 

 mogućnost pristupa kameri iz web-browsera 

 podržani protokoli: Pv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, 

UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, 

RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS 

 Konektori: RJ – 45 10 BASE-T/100base-TX Auto-MDIX, DC jack 

 Audio ulazi i izlazi: UgraĎen mikrofon i zvučnik 

 Bezbednost na mreži: Korisnički nivoi pristupa zaštićeni lozinkama, filtriranje po IP 

adresama, HTTPS enkripcija, digest autentifikacija, korisnički log,  

 Uključena oprema: Napajanje, stalak, korisnički i instalacioni softver za snimanje, Windows 

dekoder korisnička licenca 

 

NAPOMENA:  Jedinična cena kamere obuhvata i licencu za rad u server-klijent  

   okruženju (basic) za softver NETAVIS OBSERVER II. 

                     Dostaviti opis ponuĎenog proizvoda u PDF formatu 

9. IP kamera  (dome) 5 kom 

 
Tehničke specifikacije dome mrežne kamere (npr AXIS 3004-v ili ekvivalent): 

 Senzor: dimenzije 1/4” progresivno snimanje RGB CMOS 

 Sočivo: 2.8 mm, F2.8, fixed iris, megapixel resolution, 80° horizontal angle of view 

 Nivo osvetljenosti: 1.5 - 100000 lux, F2.8 

 Video kompresija: H.264 Main Profile (MPEG-4 Part 10/AVC)Motion JPEG 

 Podržane rezolucije: 1280x800 (1 MP) do 320x240 

 Mogućnost pristupa kameri iz web-browsera 

 Podržani protokoli: IPv4/v6, HTTP, HTTPS*, SSL/TLS*, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, 

CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, D y nD N S , N T P, R T 

S P, R T P, T C P, U D P, I G M P, R T C P, I C M P, D H C P, A R P, SOCKS 

 Konektori: RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX PoE on a 2 m (6.6 ft.) network cable 

 Ugao podešavanja kamere: Pan ± 175°, tilt ± 52°, rotation ± 175° 

NAPOMENA:  Jedinična cena kamere obuhvata i licencu za rad u server-klijent  

   okruženju (basic) za softver NETAVIS OBSERVER II. 

                           Dostaviti opis ponuĎenog proizvoda u PDF formatu. 

 



 

 

10. IP kamera spoljna  (outdoor) 5 kom 

Tehničke specifikacije spoljašnje (outdoor) mrežne kamere sa zaštitnim kućištem za spoljašnju 

upotrebu (npr AXIS P14 ili ekvivalent): 

Outdoor-ready HDTV Bullet IP kamera, day/night, IP66, varifokalni objektiv 2.8-10mm sa P-irisom. 

Remote 3.5 x optički zoom i fokus focus. Automatski IR cut filter. Višestruki, individualno podesivi 

H.264 i M-JPEG strimovi; HDTV 1080p /2MP rezolucija na 30 fps.Mogućnost snimanja u 9:16 

formatu, Mirroring, Umetanje teksta u sliku, Privacy masking, Detekcija pokreta, aktivni tampering 

alarm, WDR – Dynamic Contrast. Mogućnost ugradnje MicroSD/SDHC kartice za backup snimanje. U 

kompletu sa nosačem za montažu na zid ili plafon. Power over Ethernet. Temperaturni opseg -10 °C to 

50 °C (14 °F to 122 °F). 

Karakteristike kućišta: 

Kućište za kameru za spoljnu montažu, IP66 zaštita od prodora vode i prašine, NEMA 4X zaštita od 

korozije,temperaturni opseg od -40°C do + 50°C, sa internim provodom kabla 

Garantni rok: 3 godina 

NAPOMENA:  Jedinična cena kamere obuhvata i licencu za rad u server-klijent    okruženju 

(basic) za softver NETAVIS OBSERVER II. Dostaviti opis ponuĎenog proizvoda u PDF 

formatu. 

11. Računarski set 10 kom 

Procesor: min 3,2MHz, 2 jezgra, 3 MB keš memorije 

Čipset: Intel H81 ili ekvivalent 

Memorija: 8 GB DDR3, 1600 MHz 

Grafička karta: integrisana 

Mrežna karta: 10/100/1000 Mbit/s na ploči 

Interfejsi: 2 x USB 2.0; 4 x USB 3.0; 1 xDVI ili HDMI; 1 x Dysplay port, 1 x Parallel  

                  port; 1 x Serial port ; 1 x RJ45  

Garancija: 1 godina 

12. Hard disk  30 kom 

SATA III, 7200 rpm, 1 TB, 3.5 inch 

13. Optički ureĎaj 10 kom 

DVD RW 

 

14. Kućište sa napajanjem 10 kom 

Format kućišta: Midi Tower 

Podržani formati matičnih ploča: ATX, micro ATX 

Broj ležišta za spoljne ureĎaje: 2 x5,25; 1 x 3,5 

Materijal: Čelik + plastika 

Napajanje: 500 W istog proizvoĎača  

Garancija: 2 godine 

15. Testatura 50 kom 

YU USB tastatura 

16. Miš  100 kom 

USB optički miš 

Назив и ознака из општег речника набавке: 30230000 Рачунарска опрема 
 

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:  

Kритеријум за оцењивање понуда сагласно Члану 85, став 1, тачка 2 Закона  

је најнижа понуђена цена. 

  

Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у 

ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом:  

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 

понуда оног понуђача који је понудио најнижу цену на позицијама: 1. Radna stanica – tip 1 sa 

monitorom,2. Radna stanica – tip 2 sa monitorom и 3. Radna stanica – tip 3 (All-in-one). 



 

 

 

 

 

 

 

 

Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке:  
Понуђачи у поступку јавне набавке морају доказати да испуњавају услове из члана 75.став1 тачке 

1,2,4 и став 2 Закона, додатне услове,сагласно члану 76 Закона у погледу пословног капацитета, 

друге услове за учешће у поступку јавне набавке, тражена средства финансијског 

обезбеђења,који/а су ближе описана у конкурсној документацији Д-34/15.  

 

Начин преузимања конкурсне докуменатције, односно интернет адреса где је конкурсна 

документација доступна:  

Заинтересована лице могу преузети конкурсну документацију са Портала јавних набавки и са 

интернет странице наручиоца www.sc.rs. 

Истовремено, заинтересована лица могу писаним путем захтевати од наручиоца да конкурсну 

документацију достави поштом. 

 

Начин подношења понуде и рок : 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу 

понуђача. 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. 

Понуду доставити на адресу: Установа Студентски центар „Београд“, Београд, Светозара 

Марковића 56, писарница у приземљу, са назнаком: „ Понуда за јавну  набавку добара:  

РАЧУНАРСКА ОПРЕМА, Б(број)Ј(јавне)Н(набавке) Д-34/15 број– „НЕ ОТВАРАТИ“, радно 

време писарнице од 07:30 – 15:30 часова. 

Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки,односно до 03.12.2015.године до  11,30  часова.    

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 

последњег дана и сата наведеног рока, односно до 03.12.2015.године до  11,30  часова   без 

обзира на начин слања.  

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда налази, обележити 

време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је 

понуда достављена непосредно наручилац 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, биће одбијена. 

 

Место,  време и начин отварања понуда: 

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах ,истог дана, по истеку рока за 

подношење понуда, односно 03.12.2015.године. Отварање понуда ће се обавити у 

просторијама наручиоца Установа Студентски центар „Београд“, Београд, Светозара  

Марковића 56 ,у  сали  за састанке на првом спрату у 12,00 часова. 

 

Рок за доношење одлуке : 

Одлука о додели уговора/евентуалној обустави поступка биће донета у року до 25 дана од 

отварања понуда. Наведену одлуку наручилац објављује на Порталу  јавних набавки и на 

својој интернет страници, у року од три дана од дана доношења. 

 

http://www.sc.rs/


 

 

 

 

 

 

9. Контакт:  

Комуникација се у поступку јавне набавке  и у вези са обављањем послова јавних набавки 

одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и 

објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки.  

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде,при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне 

уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека 

рока за подношење понуде. 

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде 

заинтересовано лице ће упутити, на адресу наручиоца: Установа Студентски центар „Београд“, 

Београд, Светозара Марковића 56, сваког радног дана(понедељак-петак) од  07,30 до 15,30  

часова  на  e-mail: nabavke@sc.rs или  на факс: 011/36-37-270 .  

 

 

mailto:brankicap@sc.rs%20или

