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ИЗМЕНА  И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију 

  

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 

68/15), врши се измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку добара - 

Мултимедијални уређаји, у отвореном поступку, ОП број 30/2020 

 

1. На страни 6 од 37 – у делу Техничка спецификација у табели спецификације за 

мултимедијални уређај тачка 3.15 која гласи: 
 

3.15 Гаранција: мин. 24 месеца произвођачке гаранције.  

 

мења се и гласи: 

3.15 Гаранција: мин. 24 месеца.  

 

 

2. На страни 7 од 37 – у делу Техничка спецификација у табели спецификације за 

мултимедијални уређај тачка 4.11 која гласи: 

 

4.11  Lokacije: 

GPS (LI + L5 dvopojasni), AGPS, Glonass, BeiDou 

(B11+BIC+B2a tropojasni), Galileo (El + E5a dvo 

ciasne). QZSS LI + L5 dvo ojasni), NavIC 

 

 

мења се и гласи: 

 

4.11 Локације: GPS; AGPS; GLONASS; QZSS; Galileo  

 

3. На страни 7 од 37 – у делу Техничка спецификација у табели спецификације за 

мултимедијални уређај тачка 4.14 која гласи: 
 

4.14 Гаранција: мин. 24 месеца произвођачке гаранције.  

 

мења се и гласи: 
 

4.14 Гаранција: мин. 24 месеца.  

 

 

 



4. На страни 11 од 37 – у делу Технички капацитет део који гласи: 

 

Услов: Право на учешће у поступку има понуђач који достави потврду произвођача, или 

локалне канцеларије произвођача или овлашћеног представника (дистрибутера) произвођача 

понуђене опреме наведене под редним бројевима 1, 2, 3 и 4 у техничкој спецификацији да је 

захтевани гарантни рок покривен од стране произвођача за територију Републике Србије.  

Потврде из овог услова морају да буду насловљене на наручиоца, са позивом на предметну 

јавну набавку и морају да садрже тачне моделе понуђених уређаја, тачну одредницу колики је 

гарантни рок и да се односе на територију Републике Србије.  

 

Доказ: Потврде произвођача, или локалне канцеларије произвођача или овлашћеног 

представника (дистрибутера) произвођача понуђене опреме и одговарајући доказ о статусу 

овлашћеног представника (дистрибутера) произвођача (уговор, потврда и сл.) 

 

мења се и гласи: 

 

Услов: Право на учешће у поступку има понуђач који достави потврду произвођача, или 

локалне канцеларије произвођача понуђене опреме наведене под редним бројевима 1 и 2 у 

техничкој спецификацији да је захтевани гарантни рок покривен од стране произвођача за 

територију Републике Србије.  

Потврда из овог услова мора да буду насловљена на наручиоца, са позивом на предметну јавну 

набавку и мора да садрже тачне моделе понуђених уређаја, тачну одредницу колики је 

гарантни рок и да се односи на територију Републике Србије.  

Доказ: Потврда произвођача, или локалне канцеларије произвођача.  

 

У прилогу се налазе измењене стране конкурсне документације, и то стране: 6, 7 и 

11 од 37. Понуђач је у обавези да поднесе понуду у складу са изменом конкурсне 

документације. 

 

 

Комисија за јавну набавку 

  



3.0 Мултимедијални уређај тип 3 10 

3.1 
Дисплеј мин. 6.1", 16.7 милиона боја, OLED, FHD+ резолуција 

2340 x 1080 piksela 

 

3.2 Процесор 

мин. CPU: Kirin 990 5G, Octa-core 2 x Cortex-A76 

Based 2,86 GHz + 2 x Cortex-A76 Based 2,36 GHz + 4 x 

Cortex-A55 1,95 GHz; GPU: Mali-G76; NPU:  Dual Big 

Core + Tiny Core NPUs (Neural-network Processing 

Unit) 

3.3 Меморија min. 8GB RAM + 128GB ROM 

3.4 Камера задња: 

50 MP Ultra Vision камера (Wide Angle, f/1.9 отвор 

бленде) + 16 MP Ultra-Wide Angle камера (f/2.2 отвор 

бленде)) + 8 MP Telephoto камера (f/2.4 отвор бленде), 

OIS), Аутофокус режим: Autofokus; Стабилизација 

слике: OIS + AIS; Zoom режим: Digital Zoom, Optical 

Zoom, Hybrid Zoom; Снимање видео записа: Подршка 

за 4K (3840 x 2160 пиксела) 60fps; Резолуција слике: 

Подршка за 8192 x 6144 пиксела; Резолуција видеа: 

Подршка од 3840 x 2160 пиксела 

3.5 Камера предња: 

32 MP selfi камера (f/2.0 отвор бленде), IR камера; 

Снимање видео записа: Подршка за 4K (3840 x 2160 

пиксела) 60fps; Резолуција слике: Подршка за 6528 x 

4896 пиксела; Видео резолуција: Подршка за 3840 x 

2160 пиксела 

3.6 Батерија: 3.800 mAh (типична вредност) 

3.7 Пуњење: До мин. 22.5W 

3.8 Dual sim: Да, бар једна картица 5G 

3.9 Повезивање: 

802.11a/b/g/n/ac/ax, 2 x 2 MIMO, HE160, 1024 QAM, 8 

Spatial-stream Sounding MU-MIMO,  Bluetooth5.1, 

Support BLE, SBC, AAC, LDAC, NFC 

3.10 Портови: 1x USB type-C 

3.11 

Локације: 

GPS (L1 + L5 двопојасни), AGPS, Glonass, BeiDou 

(B1I+B1C+B2a тропојасни), Galileo (E1 + E5a 

двопојасни). QZSS (L1 + L5 двопојасни), NavIC 

3.12 Отпорност: мин. IP53 

3.13 
Оперативни 

систем: 
EMUI 10.1 

3.14 Сензори: 

Сензор гравитације; Сензор отиска прста; Холов 

сензор; Жироскоп; Компас; Сензор амбијенталног 

светла; Сензор близине; Сензор покрета; Ласерски 

сензор; Сензор температуре боје 

3.15 Гаранција: мин. 24 месеца.   

4.0 Мултимедијални уређај тип 4 20 

4.1 Дисплеј 
мин. 6.4", 16.7 милиона боја, LCD, 2310 x 1080 

пиксела 

 4.2 Процесор 
мин. Kirin 810; CPU: Octa-Core; 2 x Cortex-A76 2,27 

GHz + 6 x Cortex-A55 1,88 GHz 

4.3 Меморија мин. 6 GB RAM + 128 GB ROM 
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4.4 Камера задња: 

48 MP (сочиво широког угла, f/1.8 otvor) + 8 MP 

(сочиво ултра широког угла) + 2 MP (Macro сочиво) + 

2 MP (Bokeh сочиво) 

 

4.5 Камера предња 16 megapiksela, F/2.0 отвор бленде 

4.6 Батерија: 4.200 mAh (стандардна вредност) 

4.7 Пуњење: До мин. 40W 

4.8 Dual sim: Да, 4G 

4.9 Повезивање: 
802.11b/g/n/a/ac 2,4 G / 5 GHz;  BT5.0, BLE, SBC i 

AAC су подржани 

4.10 Портови: 1x USB type-C, 1x 3.5mm 

4.11 Локације: GPS; AGPS; GLONASS; QZSS; Galileo 

4.12 
Оперативни 

систем: 
EMUI 10.0.1 

4.13 Сензори: 

Сензор отисака прстију; Сензор проксимитета; Сензор 

за амбијентално осветљење; Дигитални компас; 

Сензор гравитације 

4.14 Гаранција: мин. 24 месеца 

*Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив произвођача и моделе понуђених 

мултимедијалних уређаја и доставља техничку документацију (оригинални каталог, 

упутство за употребу и сл.) којом се доказује испуњеност захтеваних карактеристика 

мултимедијалних уређаја. Из техничке документације мора се видети да понуђени 

уређaји испуњавају све захтеване техничке карактеристике. 

 

5. Рок и место испоруке добара 

Понуђач се обавезује да предметну опрему испоручи Наручиоцу у исправном стању, 

према количинама и карактеристикама које су утврђене у понуди, у року не дужем од 30 

(тридесет) дана од дана обостраног потписивања уговора на локацији Наручиоца, Централа 

Београд,  Поп Лукина 7-9. 

Понуђач се обавезује да обезбеди транспорт добара од места отпреме до места испоруке. 

Понуђач је дужан да приликом испоруке, за сваки поједначни преносиви 

мултимедијални уређај, достави правилно попуњен и оверен гарантни лист, оригиналну 

произвођачку декларацију, упутство за употребу на српском језику и отпремнице.  

Сва испоручена опрема мора бити у оригиналном паковању са сертификатом 

произвођача којим гарантује оригиналност производа.  

Сва испоручена опрема мора бити нова, некоришћена, у исправном стању и потпуно 

функционална у односу на елементе од којих се састоји или који је карактеришу.  

 

6. Гарантни рок и услови гарантног одржавања 

Гарантни рок за понуђену опрему не може бити краћи од: 

- 60 месеци од дана потписивања Записника о примопредаји за добра 

наведена у техничкој спецификацији под редним бројевима 1 и 2; 

- 24 месеца од дана потписивања Записника о примопредаји за добра 

наведена у техничкој спецификацији под редним бројевима 3 и 4; 

Обавеза је понуђача да у понуђеном гарантном року обезбеди: сервисно одржавање 

понуђене опреме, оригиналне резервне делове, отклањање свих техничких недостатака 

насталих нормалном употребом предметних добара, односно употребом у складу са 

упутствима произвођача. 
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IV-2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке прописане чланом 76. Закона, а наведене овом 

конкурсном документацијом и то: 

 

Технички капацитет 

Услов: Право на учешће у поступку има понуђач који достави потврду произвођача, или 

локалне канцеларије произвођача понуђене опреме наведене под редним бројевима 1 и 2 у 

техничкој спецификацији да је захтевани гарантни рок покривен од стране произвођача за 

територију Републике Србије.  

Потврда из овог услова мора да буду насловљена на наручиоца, са позивом на предметну 

јавну набавку и мора да садрже тачне моделе понуђених уређаја, тачну одредницу колики је 

гарантни рок и да се односи на територију Републике Србије.  

Доказ: Потврда произвођача, или локалне канцеларије произвођача.  

 

Кадровски капацитет:  

Услов: Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који има 

најмање три радно ангажована лица по основу уговора о раду на неодређено или одређено 

време, или уговора о допунском раду, или уговора о обављању привремених и повремених 

послова. 

Доказ: - фотокопије потврда о поднетим пријавама на обавезно социјално осигурање, 

(пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање – одговарајући М образац), који 

су оверени у надлежном фонду ПИО. Понуђачи који су извршили пријаву запослених радника 

електронским путем, доставиће Потврду о поднетој пријави, промени и одјави на обавезно 

социјално осигурање, која представља доказ да је пријава предата и примљена у јединствену 

базу Централног регистра; 

- за радно ангажована  лица по уговору о обављању привремених и повремених послова 

или уговора о допунском раду неопходно је доставити фотокопије одговарајућих уговора из 

којих се недвосмислено може утврдити да је лице радно ангажовано код понуђача; 
 

Понуђач мора да испуни додатне услове самостално, или кумулативно са 

члановима групе понуђача и/или подизвођачем. 
 

IV-3 Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона  

Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди 

достави доказе о испуњености услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2), и 4) Закона. као и доказе о 

испуњености додатних услова уколико понуђач додатне услове испуњава са подизвођачем. 

 

IV-4 Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. 

Закона 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2), и 4) 

Закона, док остале услове испуњавају заједно. 

 

IV-5 Критеријум за доделу уговора 
У складу са чланом 85. Закона, критеријум за доделу уговора је “најнижа понуђена 

цена“. 
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