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ЈН бр. 2/2015
На основу члана 55. став 1. тачка 2)., члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2) а у
вези са чланом 39. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, број 124/2012
14/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 31 од 30.
априла 2015. године
ПОЗОРИШНИ МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ
Нови Сад, Краља Александра 5/1
објављује
ПОЗИВ
за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности,
набавка добара – административне опреме
ЈН бр 2/2015
1. Подаци о наручиоцу
Назив наручиоца: Позоришни музеј Војводине
Адреса наручиоца: Нови Сад, Краља Александра 5/1
Интернет страница наручиоца: www.pmv.org.rs
Врста Наручиоца: установа културе.
2. Подаци о поступаку јавне набавке
Број јавне набавке: 2/2015
Врста поступка: јавне набавке мале вредности
Врста набавке: добра
Предмет набавке: административна опрема - четири рачунара и један скенер
Ознака из речника набавки: 30200000 – административна опрема
Извор финансирања: Буџет АП Војводине
Резервисана набавка: не
Електронска лицитација: не
Јавна набавка није обликована по партијама.

3.Предмет јавне набавке
Предмет поступка јавне набавке мале вредности су добра- административна опрема:
Рачунар Intel G3240 - 2 комада
Рачунар Intel I5 - 2 комада
Скенер COLORTRAC SMARTLF SC 42c, са сталком – 1 комад
Рачунар Intel G3240
Oсновна плоча:
Asus H81M-K
Процесор:
Intel G3240 3.1GHz
Меморија:
Kingston 4GB 1600MHz
Хард диск:
Seagate 500GB
Оптички уређај: DVDRW Samsung SATA
Кућиште:
BC-V11-520W
Оперативни систем:Win 7
Рачунар Intel I5
Oсновна плоча:
Asus H81M-K
Процесор:
Intel i5-4460 3.2GHz
Меморија:
Kingston 8GB 1600MHz 2 kom
Хард диск:
Seagate 2TB
Графика:
VGA Gigabyte GV-R724OC-2GI R7 240 2GB
Оптички уређај: DVDRW Samsung SATA
Кућиште:
G51-560W
Оперативни систем:Win 7
Скенер COLORTRAC SMARTLF SC 42c
Произвођач: Colortrac Limited COLORTRAC HQ AND FACTORY
3-5 Brunel Court, Burrel Road
St Ives, Cambs PE27 3LW, UK
Модел: CF2738V823 SmartLF SC 42c CTSC42CX
Хардверска резолуција скенирања: 1200 dpi
Софтверска резолуција скенирања: 100 to 600 dpi with SmartWorks EZ Touch &
Touch Plus; up to 96001 dpi (interpolated)
with SmartWorks Pro
Максимална ширина: 42“ (106.7 cm)
Технологија скенирања: SingleSensor digital imaging technology
Предвиђени век трајања: estimated working-life of 50,000 hours
Максимална дужина: 96“ (2438 mm)
Data Capture (color/grayscale): 48-bit / 16-bit
Color Space: Raw RGB from scanner; sRGB using SmartWorks EZ Touch; Profiled RG
from optional; SmartWorks Pro
Брзина скенирања - 8 bit grayscale & mono (inch/sec): @ 200dpi - 13.0
@ 400dpi - 6.5
Брзина скенирања - 24 bit color (inch/sec): @ 200dpi - 3.0
@ 400dpi - 1.5
Веза: SuperSpeed USB 3.0 data transfer rates up to 85MB/sec Optimised USB2 transfer rate
up to 35MB/sec (using 2m USB cable supplied)

Оперативни систем: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP - 32-bit and
64-bit architectures
Назив и ознака из општег речника набавке: 30200000 – административна опрема
4. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора
Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда. Елементи
критеријума су цена, рок испоруке и раздаљина између седишта Наручиоца и
Понуђача.
Право учешћа имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне услове за
учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама
5. Начин преузимања конкурсне докуметнације
Конкурсна документација се може преузети са портала Управе за јавне набавке:
portal.ujn.gov.rs и интернет странице наручиоца: www.pmv.org.rs – јавне набавке.
Понуда мора бити у целини припремљена у складу са овим позивом и конкурсном
документацијом, потписана и оверена печатом.
6. Начин подношења понуде
Понуђач подноси понуду у запечаћеној или затвореној коверти, тако да се при отварању
може проверити да ли је затворена онако како је била предата.
Понуђач подноси понуду препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца:
Позоришни музеј Војводине, 21000 Нови Сад, Краља Александра 5/1,
уз напомену „Понуда за јавну набавку мале вредности, набавка административног
материјала, број ЈН 2/2015” – НЕ ОТВАРАТИ.
На полеђини коверте видљиво назначити: назив, адресу, број телефона понуђача, као и
име особе за контакт.
Благовременом понудом се сматра понуда приспела на адресу наручиоца најкасније до
18. маја 2015. године до 11 часова.
Неблаговременом ће се сматрати понуда која је поднета по истеку рока за подношење
понуда, коју ће наручилац вратити неотворену понуђачу с назнаком да је поднета
неблаговремено.
7. Место, време и начин отварања понуда
Поступак јавног отварања понуда спровешће се дана 18. маја 2015 године с почетком у
13 часова од стране Комисије за јавну набавку, у пословним просторијама Наручиоца.

8. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда
Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда поднесу оверено и
потписано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, које мора гласити на
особу која присуствује отварању понуда.
9. Рок за доношење одлуке о додели уговора
Одлука о додели уговора биће донета у року од 8 дана од дана отварања понуда и
достављeна свим понуђачима у следећем року од 3 дана од дана доношења.
10. Лице за контакт
Тамара Буљугић tamarab@pmv.org.rs
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца или
електронске поште (e-mail), тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуде. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 дана од дана
пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације доставити одговор у писаном облику и истовремено ће ту информацију
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комисија за јавну набавку мале вредности
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