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                 Република Србија 

ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ 

              Су IV бр. 22-36/2021-3 

                 06.09.2021. године  

                   Б е о г р а д 

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ 1 – 

РАЧУНАРИ И МОНИТОРИ 

 

 

1. Опис предмета набавке:  

Предмет партије број 1 је набавка добара – рачунара и монитора за потребе Другог 

основног суда у Београду. 

Понуђач је дужан да гарантује техничке и функционалне карактеристике, да поштује 

важеће прописе и стандарде и да у погледу квалитета испорученa добара која су предмет 

овог уговора буду у складу са описом наручиоца наведеним у делу конкурсне 

документације - Техничке спецификације. 

 

2. Квалитет 

Рачунари и рачунарска опрема који су предмет јавне набавке мора задовољавати техничке 

и функционалне карактеристике, важеће стандарде и прописе, као и услове из Техничких 

спецификација конкурсне документације.  

 

3. Начин, рок испоруке и измена уговореног износа 
 

Рок за испоруку предметних добара је мах. до 15 дана од дана потписивања уговора. 

 

Рачун - отпремницу потврђује својим потписом овлашћени представник наручиоца, чије 

ће примедбе у погледу видљивих недостатака наручилац да саопшти понуђачу без 

одлагања. 

 

Уговор о јавној набавци може да се измени на начин да се повећа обим набавке при чему 

вредност измене мора да буде мања од 10% првобитне вредности уговора о јавној набавци 

добара, при чему изменом уговора не може да се мења целокупна природа уговора, у 

складу са чланом 160 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019). 

 

4. Место испоруке: 

 

Испорука добара вршиће се  у седишту Другог основног суда у Београду, у Катанићевој 15, 

у магацинском простору суда, у економату. 
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5. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: 
 

Наручилац и изабрани понуђач - добављач ће записнички констатовати преузимање 

предмених добара. Записник о квалитативном и квантитативном пријему добара садржи 

најмање списак примљених добара, евентуалне примедбе лица која врши пријем добра, 

потпис овлашћених представника купца и продавца за примопредају добара, место и датум 

примопредаје добара. 

Наручилац има право да одбије пријем добара која нису у складу са прихваћеном 

техничком спецификацијом, која су оштећена или на било који други начин нису у складу 

са конкурсном документацијом. 

Понуђач је дужан да гарантује техничке и функционалне карактеристике, да поштује 

важеће прописе и стандарде у складу са описом наручиоца наведеним у делу конкурсне 

документације техничке спецификације. 

У случају записнички утврђених недостатака у квантитету добара, односно квалитету 

добара, понуђач мора испоручено добро заменити новим односно отклонити утврђене 

недостатке у року од 5 дана од дана сачињавања записника о квалитативном и 

квантитативном пријему добара. Отклањање утврђених недостатака мора бити записнички 

констатовано потписивањем од стране за ту намену овлашћених представника купца и 

продавца. Датумом сачињавања записника о квалитативном и квантитативном пријему 

добара почиње да тече рок произвођачке гаранције. За добра која нису иницијално 

испоручена у потпуно исправном стању или су констатовани недостаци почетак рока 

трајања гаранције се помера до датума када се добра испоруче у исправном стању и 

потпуно у складу са конкурсном документацијом, што се констатује записнички од стране 

за ту намену овлашћених представника купца и продавца. 

Понуђач је дужан да приликом сачињавања записника о квалитативном и квантитативном  

пријему добара, купцу преда оригинал произвођачку гаранцију.   

 

6. Гарантни рок: 

Минимално 3 (три) године произвођачке гаранције од дана потписивања Записника о 

квалитативном и квантативном пријему. 

 

7. Критеријум за доделу уговора: 

 

У предметном поступку јавне набавке критеријум за доделу уговора представља 

критеријум цене, коју понуђачи наводе у оквиру обрасца структуре понуђене цене са свим 

јединичним односно укупним ценама ставки спецификације предмета набавке. 

Цена мора бити исказана у динарима. 

Цена изражена у Обрасцу структуре понуђене цене је фиксна за цео уговорени период. 

Резервни критеријум на основу кога ће уговор доделити, у ситуацији када постоје две или 

више понуда које су након примене критеријума цене једнаке, је краћи рок испоруке 

добара. 

 

 

 

8. Табела техничких спецификација 

 

(Минимум конфигурације) 
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ПОЗИЦИЈА 1: 

 

Радне станице –  

10 комада 

Минимум конфигурације  

BRAND NAME: Дa 

КУЋИШТЕ: Small Form Factor (хоризонтална оријентација) 

СОФТВЕР Преинсталирани оперативни систем са драјверима 

Windows 10 Professional x 64 

ПРОЦЕСОР: мин.  Intel® Core™ i5-10400 или одговарајући 

МАТИЧНА ПЛОЧА Intel B460, 4xDDR4 2933MHz (подржано до 64GB), 

подршка за Dual channel, 2xDisplay port, 1xDVI-D, 

2xUSB 2.0 напред, 2 xUSB 3.0 напред, 2xUSB 2.0 

позади, 4 xUSB 3.0 позади, 2 x USB 2.0 интерно, 

минимално један USB порт мора имати Anytime USB 

charge функционалност, прикључак за слушалице и 

микрофон са предње стране; могућност додавања 

VGA порта директно на плочу, 1xPCI-Express 3.0x16, 

1xPCI-Express 2.0x4, 2xPCI-Express x1, 1xM.2, 1xLAN 

RJ45 1Gb, 2xPS/2 

МЕМОРИЈА: 8 GB DDR4 2933MHz 

ОПТИЧКИ УРЕЂАЈ DVD-RW SATA  

ГРАФИЧКА КАРТИЦА Интегрисана Intel® HD Graphics 510, могућност 

прикључења минимум два монитора или одговарајућа 

МРЕЖА 10/100/1000Mbps 

HARD DISK  мин. SSD 500 GB, SATA3 2.5-inch 

ДОДАТНЕ 

ФУНКЦИОНАЛНОСТИ 

уграђен TPM 2.0, контрола свих USB интерфејса, сви 

екстерни USB интерфејси могу да се онемогуће 

(сваки USB посебно) кроз BIOS рачунара, хард диск 

password функција у BIOS-у  

ИНТЕГРИСАНИ 

ИНТЕРФЕЈСИ: 

Serial ATA: min.3, eSATA: min. 1, Serial ATA III (6 

Gbit), NCQ, AHCI,1 eSata, Audio 

НАПАЈАЊЕ: Active PFC 280W, минимум 84% ефикасности при 

100% оптерећења (доказиво на pdf-у произвођача) 

ТАСТАТУРА: USB тастатура SRB локализована, истог „Brand 

name“, као и радна станица 

МИШ: USB oптички миш истог „Brand name“, као и радна 

станица 

Сертификати: EPEAT Silver, ENERGY STAR 8.0, RoHS и WEEE, 

приложити CE Declaration of Conformity уз понуду 

Остало: монитор и кућиште морају бити истог произвођача 

Гарантни рок (минимум): 3 (три) године произвођачке гаранције са бесплатним 

резервним деловима и радом овлашћених сервисера. 

Доставити линк ка веб странама произвођача на ком 

корисник може проверити дужину и тип гаранције на 

основу серијског броја уређаја 
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ПОЗИЦИЈА 2: 

 

Mонитор -  

3 комада 

Минимум техничких карактеристика  

BRAND NAME: Да, (исти BRAND NAME као и радне станице) 

Дијагонала: 21,5”, anti-glare 

Позадинско осветљење: LED 

Тип панела: IPS технологија 

Резолуција: min. 1920 х 1.080 dpi 

Oднос страница: 16 : 9 

Kонтраст: 1.000:1 (20.000.000:1) 

Палета боја: 16.7 милиона 

Време одзива: min  5ms 

Угао гледања: 178°/178° 

Статичко осветљење 250cd/m2 

Прикључци: DisplayPortx1, DVI-Dx1, D-SUBx1, аудио in/out 

прикључци 

Звучници: интегрисани, 2x1.5W  

Остало: Tilt -5° / +22°, подршка за VESA и Kensington lock  

Напомена: уз уређај обавезно испоручити неопходне каблове 

(кабл за напајање електричном енергијом, DVI-D 

Data кабл мин. 1.5m, D-SUB Data кабл 1.5m, аудио 

кабл мин. 1.5m). 

Сертификати: ENERGY STAR 8.0, RoHS i WEEE, TCO Displays 7.0, 

ISO9241- 307, приложити CE Declaration of 

Conformity уз понуду 

Гарантни рок (минимум): 3 (три) године произвођачке гаранције са бесплатним 

резервним деловима и радом овлашћених сервисера. 

Доставити линк ка веб странама произвођача на ком 

корисник може проверити дужину и тип гаранције на 

основу серијског броја уређаја. 

 

НАПОМЕНА: Монитори представљени у позици 2, морају бити истог  

„Brand name“- а, као и радне станице представљене у позицији 1. 

 

 

НАПОМЕНА: Понуђачи ће бити у обавези да у оквиру понуде доставе техничку 

документацију за понуђену опрему, искључиво са сајта произвођача или на меморандуму 

представништва произвођача, као једино меродавног за тачност спецификације и контролу 

захтеваних стандарда понуђеног добра. Техничка документација може бити достављена на 

српском или енглеском језику и мора недвосмислено показивати да понуђена добра у 

потпуности одговарају свим техничким захтевима. 

 

 


