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ИЗМЕНА И ДОПУНA 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), а због техничке грешке настале приликом уношења података у Измени и допуни 

конкурсне документације број: 404-00-285-12/20-001-008 од 7.9.2020. године, за јавну набавку 

добара - Мултимедијални уређаји, у отвореном поступку, ОП број 30/2020 врши се измена: 

 

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

мултимедијални уређај тачка 4.11 која гласи: 

 

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

 

мења се и гласи: 

 

4.11 Локације: GPS; AGPS; GLONASS; Galileo  

 

У прилогу се налази измењена страна конкурсне документације, и то страна: 7 од 

37. Понуђачи су у обавези да поднесе понуду у складу са извршеном изменом и допуном 

конкурсне документације. 

 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

  



 

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; 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  

 

 
Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку добара – Мултимедијални уређаји,  
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