
Факултет техничких наука у Чачку 

Светог Саве 65,Чачак 

Број: 514-9/2015-7 

11. 04. 2015. године 

 

На основу члана 63. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,      

бр. 124/12 ) комисија сачињава  

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Јавна набавка рачунара и рачунарске опреме ЈНМВ бр. 9/2015 

У следећем: 

а) На страни 4/32 конкурсне документације: 

1.1. Рачунар 1 (основна конфигурација за администрацију)  
□ CPU - Intel® is- 3220  или одговарајући  

Мења  се и гласи:  

1.1. Рачунар 1 (основна конфигурација за администрацију) 3.  
□ CPU - Intel® i3- 3220  или одговарајући 4.  
 

б)  На страни 4/32 конкурсне документације: 

1.4. Лаптоп 1 (конфигурација за мање захтевне кориснике) 
□ Toshiba Satellite c50-b-149 15.6" или одговарајући 
 Intel is – 4005u или одговарајући 

Мења  се и гласи:  

1.4. Лаптоп 1 (конфигурација за мање захтевне кориснике) 
□ Toshiba Satellite C50-B-149 15.6" или одговарајући 
 Intel i5 – 4005u или одговарајући 

в) На страни 7/32 конкурсне документације: 

„Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 

доказује фотокопијом важеће саобраћајне дозволе за доставно возило.“ 

 Мења  се и гласи:  

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 

доказује фотокопијом важеће саобраћајне дозволе за доставно возило, фотокопијом уговора 

о лизингу или фотокопијом другог уговора о праву коришћења возила. 

г) На страни 10/32 конкурсне документације: 

 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 15. 04. 

2015. године до 12:00 часова.    

Мења  се и гласи:  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 20. 04. 

2015. године до 12:00 часова. 



   д) На страни 13/32 конкурсне документације: 

  Рок испоруке добара не може бити дужи од 2 дана од дана издавања 

наруџбенице, осим за одређена добра за која је неопходан рок за доставу од снабдевача, 

о чему ће понуђач обавестити наручиоца у писаној форми. 

Мења  се и гласи:  

Рок испоруке добара не може бити дужи од 2 радна дана од дана издавања 

наруџбенице, осим за одређена добра за која је неопходан рок за доставу од снабдевача, 

о чему ће понуђач обавестити наручиоца у писаној форми. 

ђ) На страни 13/32 конкурсне документације: 

Пријаве квара се могу извршити електронском поштом, факсом или поштом (дописом), уз 

обавезну потврду пријема пријаве од стране овлашћеног лица  Понуђача. 

Мења  се и гласи:  

Пријаве квара се могу извршити радним даном:  електронском поштом, факсом или 

поштом (дописом), уз обавезну потврду пријема пријаве од стране овлашћеног лица  

Понуђача. 

е) На страни 22/32 конкурсне документације: 

Лаптоп 1 (конфигурација за мање захтевне кориснике) 

□ Toshiba Satellite C650-B-149 15.6" или одговарајући 
 
Мења  се и гласи:  

Лаптоп 1 (конфигурација за мање захтевне кориснике) 

□ Toshiba Satellite C50-B-149 15.6" или одговарајући 
 

ж) На страни 22/32 конкурсне документације: 

1. Рачунар 1 (основна конфигурација за администрацију) 

□ CPU - Intel® is- 3200  или одговарајући 
 
Мења  се и гласи:  

1. Рачунар 1 (основна конфигурација за администрацију) 

□ CPU - Intel® i3- 3220  или одговарајући 
         

      Комисија за јавну набавку: 

                                                     1.Мр Зоран Јевремовић, председник, 

                                     2. Мр Младен Јањић, члан и 

                                                       3. Вера Крупеж, члан. 

 


