ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ
„Др Милан Јовановић Батут”
Др Суботића бр. 5, 11000 Београд, Србија
http://www.batut.org.rs

Набавка у складу са чланом 27. став 1. Закона о јавним набавкама («Сл. Гласник РС» бр.
91/2019)

ПЕРИФЕРНА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ НАРУЧИОЦА ИНСТИТУТА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
СРБИЈЕ „ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ“, ПО ПРОЈЕКТИМА

Рок за достављање понуда 1.6.2022. године

Мај 2022. Године
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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
I.1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Наручилац:
Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“
Адреса:
Др Суботића бр. 5, 11000 Београд, Србија
НСТЈ ознака:
РС11
Порески идентификациони број (ПИБ):
102000930
Електронска пошта:
slavica_zdravkovic@batut.org.rs
Интернет страница:
https://www.batut.org.rs/
Телефон:
011 2644 251
I.1.2. ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ
Назив поступка:
Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“
Референтни број:
НА 20/2022
Главна ЦПВ ознака:
30232000 Периферна опрема
Набавка није обликована по партијама
Врста поступка:
У складу са чланом 27. став 1. Закона о јавним набавкама («Сл. Гласник РС» бр. 91/2019)
Карактеристике поступка набавке:
Закључује се уговор о набавци добара
Критеријум за доделу уговора:
Цена
Позиција у Плану: 91 – Алат и инвентар, 93 – Остали материјал за одржавање зграде, 103 - Остала
опрема
Изабрани начин рангирања прихватљивих понуда:
Најнижа понуђена цена

НА 20/2022 Периферна опрема

2

Резерни елементи критеријума:
Дужи рок плаћања
У случају да пристигну две или више понуда са истом понуђеном најнижом ценом, предност ће имати
понуда у којој је наведен дужи рок плаћања
У случају да применом резервног критеријума две или више понуда буду једнако рангиране,
Наручилац ће доделити уговор понуђачу који буде извучен путем жреба у складу са чланом 144. став
6. ЗЈН.
Електронска комуникација и размена података о набавци:
Понуде / пријава се подноси путем ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ на начин описан у овом упутству.
Припрема докумената у оквиру понуде / пријаве:
Наручилац захтева да понуђач у својој понуди / пријави приложи следеће документе:
1) Образац понуде
2) Образац структуре понуђене цене
3) Модел уговора
Привредни субјекат ПОНУДУ подноси Наручиоцу до истека рока за подношење понуа / пријава
путем електронске поште, са назнаком: ПОНУДА ЗА НАБАВКУ - Периферна опрема за потребе
Наручиоца Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, по пројектима,
референтни број НА 20/2022.
Рок за доставу понуда је 1.6.2022. године у 12 часова.
Језик на којем понуде или пријаве могу бити поднете: Српски
Део или делови понуде / пријаве сматрају се благовременим уколико су примљени од стране
Наручиоца до 1.6.2022. године до 12 часова. Наручилац ће привредном субјекту електронским путем
послати потврду пријема.
Слање захтева за додатним информацијама или појашњењем у вези са документацијом о набавци као
и указивање Наручиоцу на евентуално уочене недостатке и неправилности у истој, врши се путем
електронске комуникације, електронском поштом на @-маил адресу: slavica_zdravkovic@batut.org.rs
Лице за контакт: Славица Здравковић, службеник за јавне набавке
Припремање и подношење заједничке понуде / пријаве:
У поступку припреме понуде за предметну набавку заинтересовани привредни субјекат моће да
формира групу привредних субјеката (понуђача / кандидата) ради пондошења заједничке понуде /
пријаве. Члан групе привредних субјката који подноси понуду / пријаву мора бити овлашћен за
подношење заједничке понуде / пријаве у име групе. Овлашћење за подношење понуде / пријаве у име
групе привредних субјеката, чланови групе дају писаним путем. Сви чланови групе треба да попуне
део у Изјави о испуњавањеу услова за квалитативни избор привредног субјекта. Понуду / пријаву
припрема и подноси члан групе овлашћен за подношење заједничке понуде / пријаве у име групе
привредних субјеката. У случају заједничке понуде / пријаве подаци о члановима групе део су обрасца
понуде / пријаве. Код попуњавањеа обрасца понуде групе понуђача треба да се наведе вредност или
проценат вредности набавке, предмет или количину предмета набавке коју ће извршавати сваки члан
групе према споразумум. Код попуњавања обрасца пријаве групе кандидата ти подаци наводе се ако
су познати. Сви чланови групе привредних субјеката треба да попуне Изјаву о испуњености
критеријума за квалитативни избор привредног субјекта.
Припрема понуде / пријаве са подизвођачем:
У поступку припреме понуде за предметну набавку заинтересовани привредни субјекат моће да
формира групу привредних субјеката (понуђача / кандидата) ради пондошења заједничке понуде /
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Уколико понуда / пријава укључује подизвођаче, они треба да буду регистровани у Агенцији за
привредне регистре, али не треба да дају сагласност привредном субјекту за подношење понуде /
пријаве. Привредни субјекат који намерава да извршење дела уговора повери подизвођачу, дужан је за
сваког појединог подизвођача наведе: подтке о подизвођачу (назив подизвођача, адреса, матични број,
порески идентификациони број, име особе за контакт), податке о делу уговора које ће се поверити
подизвођачу (по предмету или у количини, вредности или проценту), податак да ли подизвођач
захтева да му Наручилац непосредно плаћа доспела потраживања за део уговора који је он извршио.
Привредни субјекат је дужан да за сваког подизвођача у понуди / пријави достави Изјаву о
испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта.
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II.1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
II. 1.1.

Назив: Периферна опрема за потребе Референтни број: НА 20/2022
Наручиоца Института за јавно здравље Србије
„Др Милан Јовановић Батут“, по пројектима

II. 1.2.

Главна ЦПВ ознака: 30232000 Периферна опрема

II. 1.3.

Врста предмета набавке:
Добра

II. 1.4.

Овај предмет набавке је обликован по партијама

II. 1.5.

Место извршења:
НСТЈ ознака: РС11
Опис набавке:
Предмет набавке је Периферна опрема за потребе Наручиоца Института за јавно здравље
Србије „Др Милан Јовановић Батут“, по пројектима

II. 1.7.

Услуге

Радови
да

не

Начин и услови плаћања:
Наручилац ће вршити плаћање по закљученом уговору у року који не може бити краћи од
45 дана нити дужи од 90 дана од дана испоствљања рачуна, (у складу са чл. 4 ст. 3 и чл.16
ст. 3. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
(„Сл. гласник РС“ бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017 и 91/2019), а за стварно испоручена
добра и у конкретној количини, што се констатује Записником о пријему добара
одговарајуће количине и квалитета, коју потписују овлашћена лица Наручиоца и
изабраног Понуђача, а према условима из обрасца понуде.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Захтеви у погледу рока важења понуде:
Рок важњеа не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда
У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду
Квантитативни и квалитативни пријем:
Обавиће се на месту испоруке добара, на локацији Наручиоца
Пријем ће се вршити провером исправности, количина примљених добара, докумената,
отпремнице по ставкама и уговорене спецификације
Добра морају бити нова, неотпакована и у оригиналном произвођачком паковању. Ако се
установи да су добра оштећена, или ако део добара недостаје, Наручилац и Добављач ће то
записнички констатовати, а уочени недостаци или оштећења биће отклоњени у року до 3
(три) календарска дана, на рачун Добављача..
Испорука:
Понуђач је у обавези да уговорена добра испоручи на захтев Наручиоца у року од 48
часова од писане поруџбине.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр.__________________ од ______________за НА бр. 20/2022 Периферна опрема за
потребе Наручиоца Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, по
пројектима
6.1. Подаци о понуђачу - Табела 1.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Име особе за контакт:
e-mail:
Телефон:
Телефакс:
Порески број понуђача (ПИБ):
Матични број понуђача:
Шифра делатности:
Назив банке и број рачуна:
Лице овлашћено за потписивање уговора:

Датум: ................................

Име и презиме овлашћеног лица
М.П:

..............................................................
Потпис овлашћеног лица
..............................................................
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6.2. Начин подношења понуде - Табела 2.
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели 2.
потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој
понуди.
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, табелу 1. „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са
својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди
треба навести у табели 2. овог обрасца.
Датум: ................................
Име и презиме овлашћеног лица
М.П:

..............................................................
Потпис овлашћеног лица
..............................................................
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На основу позива за достављање понуда за јавну набавку добара 20/2022 Периферна опрема за
потребе Наручиоца Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, по
пројектима достављамо вам следећу:
ПОНУДУ БРОЈ _________________________________(уписати број понуде)
6.3. Комерцијални подаци понуде - Табела 3.
Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:
Словима:
ПДВ:
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом
Словима:
• Добављач ће робу испоручити франко магацин Наручиоца након закључења Уговора.
• За извршење јавне набавке ангажујемо ____ ( ______) подизвођача (уписати број подизвођача).
словима
• Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене документацијом.
Наручилац ће вршити плаћање по закљученом уговору у року који не може бити краћи од 45 дана
нити дужи од 90 дана од дана испоствљања рачуна, (у складу са чл. 4 ст. 3 и чл.16 ст. 3. Закона о
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012,
68/2015, 113/2017 и 91/2019), а за стварно испоручена добра и у конкретној количини, што се
констатује Записником о пријему добара одговарајуће количине и квалитета, коју потписују
овлашћена лица Наручиоца и изабраног Понуђача, а према условима из обрасца понуде.
Датум: ................................

Име и презиме овлашћеног лица
..............................................................

М.П:

Потпис овлашћеног лица
.

.............................................................
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У складу са чланом 118. а везано за члан 111. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
број 91/19) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као овлашћено лице
понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА
Понуђач______________________________________________

из

____________________,

адреса:

______________________________________, Матични број: ________________, потврђује да испуњава
све критеријуме за квалитативни избор, и да не постоји ниједан основ за искључење прописан чланом
111. Законом о јавним набавкама.

Београд, ______________________године
М.П.

Потпис одговорног лица понуђача:
______________________________
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МОДЕЛ УГОВОРА
ЗА НАБАВКУ ПЕРИФЕРНЕ ОПРЕМЕ
(по спроведеној јавној набавци добара путем наруџбенице бр. 20/2022)
Уговорне стране:
НАРУЧИЛАЦ:

ДОБАВЉАЧ:

Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“,
са седиштем у Београду, улица Др Суботића бр. 5, Матични број:
07036027, ПИБ: 102000930, рачун 840-624667-70 код Министарства
финансија, Управа за трезор, кога заступа в.д. директора Доц. др Верица
Јовановић (у даљем тексту: „Наручилац“)
и
_______________________________________________________,
Матични број:_____________________, ПИБ____________________,
број рачуна___________________, код банке__________________кога
заступа директор _____________________________________
(у даљем тексту: „Добављач“)

Уговорне стране констатују:
- да је Наручилац на основу чл. 27. Закона о јавним набавкама „Сл. гласник РС“, бр. 91/2019 - у даљем
тексту: ЗЈН) спровео поступак јавне набавке добара путем наруџбенице редни број 20/2022
Периферна опрема, за потребе Наручиоца Института за јавно здравље Србије „др Милан Јовановић
Батут“;
- да је Добављач дана ____________ 2022. године (понуђач не попуњава овај податак ),поднео
понуду дел. бр. _____________ од ____________ године (понуђач уписује свој заводни број и датум),
за партију__________________(попуњава понуђач), која је заведена код Наручиоца под бројем
______________ од _____________ године (понуђач не попуњава овај податак), која се сматра
саставним делом овог уговора (Прилог 1);
- да је Наручилац на основу понуде Добављача и Одлуке о додели уговора дел. број ___________ од
________2022.
године
(понуђач
не
попуњава
овај
податак)
изабрао
Добављача
__________________(попуњава понуђач), за испоруку добара захтеваних у конкурсној документацији.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка добара – куповина периферне опреме за потребе Наручиоца
Института за јавно здравље Србије „др Милан Јовановић Батут“, у свему према конкурсној
документацији и техничким захтевима, а сагласно спецификацијама, које су саставни део овог
уговора.
ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ
Уговорену цену чине:

Члан 2.

цена набавке добара – Периферна опрема,, за потребе Наручиоца Института за јавно здравље Србије
„др Милан Јовановић Батут“, из чл. 1. овог Уговора, у укупној вредности:
•
без пореза на додату вредност, у износу од: ______________ динара,
(словима: ___________________________________________________________динара)
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•
порез на додату вредност, у износу од: __________________ динара,
(словима: ___________________________________________________________динара)
•
са порезом на додату вредност, у износу од ______________ динара .
(словима: __________________________________________________________динара)
Уговорена цена је фиксна, и обухвата све трошкове обухвата све трошкове везане за реализацију
предметне набавке.
СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Члан 3.
Структура цене одређена је након спроведеног отвореног поступка јавне набавке добара, тако да је
цена утврђена из понуде понуђача, спецификације са структуром цене, у прилогу 2 уговора.
ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.
Наручилац ће вршити плаћање по закљученом уговору у року који не може бити краћи од 45 дана
нити дужи од 90 дана од дана испоствљања рачуна, (у складу са чл. 4 ст. 3 и чл.16 ст. 3. Закона о
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012,
68/2015, 113/2017 и 91/2019), а за стварно испоручена добра и у конкретној количини, што се
констатује Записником о пријему добара одговарајуће количине и квалитета, коју потписују
овлашћена лица Наручиоца и изабраног Понуђача, а према условима из обрасца понуде.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Приликом испостављања предрачуна/профактуре, Добављач је у обавези да се позове на број Уговора.
РОК ИСПОРУКЕ

Члан 5.
Добављач Добављач преузима обавезу да добра из члана 1. овог уговора испоручи Наручиоцу, у
најдужем року од ________ дана (не дуже од 48 часова) од дана закључења уговора.
Роба се прима на адреси: Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, ул. Др
Суботића 5, 11000 Београд.
Испоруку треба да прати следећа документација:
- фактура у два примерка
- отпремница
- оверен гарантни лист за испоручен добра
Сматра се да је Добављач испоручио из члана 1. овог уговора, када је без примедби прими
представник Наручиоца и верификује потписом на отпремници.
КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ
Члан 6.
Квантитативни пријем ће се обавити на месту испоруке добара, на локацији Наручиоца.
Пријем ће се вршити провером количина примљених добара и докумената - отпремнице по ставкама и
уговорене спецификације. Роба мора бити потпуно нова и неупотребљивана, у оригиналном
паковању, и у потпуности испуњавати техничке и технолошке норме и карактеристике према
техничкој документацији оригиналног произвођача. Ако се установи да су добра оштећена, или ако
део добара недостаје, Наручилац и Понуђач ће то записнички констатовати, а уочени недостаци или
оштећења биће отклоњени у року до 2 календарска дана, на рачун Добављача.
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У случају да добра не задовољавају услове из Уговора, Овлашћена комисија за набавку ће наведене
недостатке записнички констатовати и доставити Добављачу року од 2 календарска дана од момента
пријема робе.
Добављач је дужан да у року од 2 календарска, од момента пријема записника о рекламацији,
отклони све недостатке наведене у истом .
ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА
Добављач се обавезује да:
•
•
•
•
•

Члан 7.

поступа по члану 1. овог Уговора,
испоруку из члана 1. овог Уговора изврши у роковима ближе утврђеним чланом 5. овог Уговора;
одговара за гаранцију квалитета и исправности испоручених добара, у складу са произвођачком
декларацијом, а најкраће у року од 12 месеци;
обезбеди сва паковања и помоћна заштитна средства да се спрече оштећења или губитак робе;
да ће се у случају квара за време гарантног рока одазвати на писани позив Наручиоца ради замене, на
адреси Наручиоца, ул. Др Суботића 5, Београд, у најдужем року од 5 дана.
Добављач се обавезује да поступи у складу са претходно наведеним обавезама као и у складу са
писменим инструкцијама Наручиоца. Ако Добављач не поступи у складу са обавезама и по
инструкцијама Наручиоца, Наручилац има право да раскине уговор, уведе другог Добављача у посао
и изврши наплату гаранције за добро извршење посла.
Члан 8.
Садржај и испорука мора бити у сагласности са захтевом Наручиоца, одређеним у Делу II и Делу III
Конкурсне документације, условима и законским прописима.
Члан 9.
Добављач се обавезује да, без писмене сагласности Наручиоца, неће током извршења Уговора
објављивати нити чинити доступним трећим лицима документацију и податке на пословима који су
предмет овог Уговора, било у целини било у деловима.
Уговорне стране ће третирати као поверљиве све техничке и друге податке везане за овај Уговор. Сви
документи, инструкције и друге информације у вези са овим Уговором Добављач ће користити
искључиво за извршење уговорних обавеза.
Члан 10.
Добављач је дужан да се строго придржава обавеза из претходног члана овог уговора. У случају да се
не придржава, Наручилац има право на раскид овог Уговора, накнаду настале штете и наплату
менице за добро извршење посла.
Члан 11.
Добављач је одговоран за исправност и квалитет испоручених добара која су предмет набавке
добара у поступку редни бр. 20/2022 Периферна опрема, за потребе Наручиоца Института за јавно
здравље Србије „др Милан Јовановић Батут“.
При пријему испоруке од стране Наручиоца, Добављач је у обавези да стави на располагање све
доказе о квалитету добара.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 12.
Добављач се обавезује да на дан потписивања уговора преда наручиоцу БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ и
менично писмо - овлашћење на вредност од најмање 10% вредности, са роком важности који је 30
(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.
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Бланко соло менице се доставља у ПВЦ фолији.
Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, а понуђач је у обавези да достави
потврду о извршеној регистрацији достављене менице.
Поред меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави копију картона депонованих потписа
(оверена од банке, са датумом после пријема позива за достављање понуда) као и копију ОП Образаца,
за лица за које је доставио картон депонованих потписа.
Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се продужити
важност средстава финансијског обезбеђења за период за колико је продужен рок извршења уговорне
обавезе.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 13.
Наручилац се обавезује да Добављачу обезбеди увид у документацију неопходну за реализацију
послова из члана 1. овог Уговора.

Наручилац се обавезује да обезбеди стручну контролу приликом примопредаје добара.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.
Уколико се подаци и одредбе наведени у неком документу који је саставни део овог уговора
разликују од података наведених у овом тексту уговора, важећи је текст овог уговора.
Члан 15.
Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора – уговорне стране ће покушати да реше
споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у Београду.
Члан 16.
Уговор ступа на правну снагу када га све уговорне стране потпишу, односно, када Добављач достави
Наручиоцу гаранцију банке за добро извршење посла и важи годину дана, односно до финансијске
искоришћености.
Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица
уговорних страна.
На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим
односима.
Члан 17.
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему
представљају израз њихове стварне воље.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од чега су 3 (три) примерка за Наручиоца,
а 1 (један) примерак за Добављача.
Прилог 1 – Понуда Добављача број ______ од __________ године.
Прилог 2. – Образац спецификација са структуром цене.
Уговор сачинила
Славица Здравковић
Службеник за јавне набавке
Добављач:
Наручилац:
Институт за јавно здравље Србије
"Др Милан Јовановић Батут"
.......................................................

...................................................................
Доц. др Верица Јовановић
в.д. директора
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ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА
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ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, УСЛОВИ ИСПОРУКЕ
1. HD камера за снимање - 1 комад










































Тип сензора: 1/5.8 тип (3.1мм) ) back-illuminated Exmor R CMOS Sensor
Ефикасни пиксели (статична слика): 2.29 megapixels (16:9) / 1.71 megapixels (4:3)
Ефикасни пиксели (видео): 2.29 Megapixels (16:9)
Процесор слике: BIONZ X
Тип сочива: ZEISS Vario-Tessar
Фокална дужина (35 mm еквивалент) (видео): f=26.8-804.0 mm (16:9
Фокална дужина (35 mm еквивалент) (статична слика): f=26.8-804.0 mm (16:9), f=32.8984.0 mm (4:3)
Отвор: F1.8-F4.0
Минимална фокусна удаљеност: 1cm (Wide) , 80cm (Tele)
Фокална удаљеност: f=1.9-57.0mm
Оптични зум: 30x
Дигитални зум: 350x
Зумирање јасне слике: 60x
Тип екрана: 6.7cm (2.7 type) Clear Photo LCD display (230 400 dots) Wide (16:9)
Подешавање углова: угао отварања: маx. 90 степени, угао окретања: маx. 270 степени
Стабилизација слике: Optical SteadySho стабилизација слике са интелигентним Active
modem (Wide to Tele)
Тип фокуса: Contrast AF
Област фокуса: full range focus
Режим фокуса: Auto/Manual(Menu)
Брзина окидача: auto contol range: 1/6 - 1/10000, manual iris control (photo mode): 1/25 –
1/10000, standard: 1/25 – 1/10000, manual shutter: 1/6 - 1/10000
Тип медија за складиштење података: XAVC S HD: Micro SDXC меморијска картица
(класа 10 или виша), AVCHD, Still: Memory Stick Micro (Mark 2), Micro SD/SDHC/SDXC
меморијска картица (класа 4 или виша)
Формат снимања (видео): AVCHD format ver.2.0 компатибилно: MPEG4-AVC/H.264, MP4:
MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S format MPEG4-AVC/H264
Видео резолуција: AVCHD: 1920x1080/50p(PS), 50i(FX, FH), 1440x1080/50i(HQ, LP), MP4:
1280x720 25p, XAVC S HD: 1920x1080/50p, 25p
Величина непокретне слике:
Photo mode: L:9.2 Megapixels 16:9 (4032x2272), 6.9 Megapixels 4:3 (3024x2272), S: 2.1
Megapixels 16:9 (1920x1080), 0.3 Megapixels 4:3 (640x480)
Movie mode: L:9.2 Megapixels 16:9 (4032x2272), S:2.1 Megapixels 16:9 (1920x1080)
Photo capture: 2.1 Megapixels 16:9 (1920x1080)
Dual record: 9.2 Megapixels 16:9 (4032x2272)8, 2.1 Megapixels 16:9 (1920x1080)
Микрофон: уграђени Zoom микрофон
Формат аудио снимања: Dolby Digital 2ch Stereo, Dolby Digital Stereo Creator, MPEG-4
AAC-LC 2ch, MPEG-4 Linear PCM 2ch(48kHz/16bit)
Брзи playback: 5 пута/10 пута/30 пута/60 пута
Спори playback: унапрад: 1/5 брзине, уназад: 1/2 брзине
Извор светлости пројектора: до 13 лумена
Излазна резолуција пројектора: 640 x 360
Животни век батерије: око 1 сат и 10 мин.
Улаз пројектора: HDMI micro
WiFi: WiFi компатибилан, IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz опсег)
Live streaming
NFC forum Type 3 Tag компатибилан
Слот за меморијску картицу: Memory Stick Micro and Micro SD/SDHC/SDXC компатибилан
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 Меморијска картица (минимум 64 GB)
2. Web камера - 10 комада
 Резолуција видеа: Full HD 1080p sa H.264
 Квалитет слике: 15MP
 Тип фокуса: 20-step Autofocus
 Микрофон: уграђени, са поништењем буке, дуал стерео
 Подржани оперативни системи: Windows XP, Windows Vista, Windows 7
 Могућност постављања на Facebook, YouTube i Twitter једним кликом
3. Микрофон са изолацијом шума - 3 комада
 Тип: микрофон за стримовање, десктоп, кардиоидни
 Врста микрофона: кондезаторски
 Повезивање: жично, USB 3.2 Gen 1 , кабл мин. 1.5 m
 Излазна импеданса: ≤2.2кΩ
 Осетљивост: 45±3dB
 Фреквенција: 20Hz-20kHz
 Антивибрационе мере
 Материјал: метал
 Триподни статив са функцијом ротирања и мењања угла микрофона
 Додатне карактеристике: са изолацијом шума, pедукција позадинске буке (минимизира звук са
задње стране), подешавање јачине звука и тренутно утишавање микрофона
4. Кабл ТИП 1 - 15 комада
 Тип: HDMI 2.0 HDMI кабл
 Дужина кабла: 10 m
5. Кабл ТИП 2 - 30 комада
 Тип: HDMI 2.0 HDMI кабл
 Дужина кабла: 5 m
6. Кабл ТИП 3 - 50 комада
 Тип: HDMI 2.0 HDMI кабл
 Дужина кабла: 2 m
7. Сталак за камеру - 1 комада
 Статив намењен камерама и фотоапаратима
 3D - Глава померљива у 3 смера
 Померање главе помоћу ручице
 Гумене ножице против клизања
 Тросегментне ножице
 Пречник ножица: 20 mm
 Торба за ношење статива
 Максимална висина расклопљеног статива: 153 cm
 Минимална висина склопљеног статива: 60 cm
 Максимална носивост: 3 kg
8. Звучници за рачунар ТИП 1 - 10 комада
 Тип: 2 у 1 звучници / soundbar
 2.0 стерео канал
 Снага: 3W x 2
 3.5 mm улаз за микрофон/слушалице
 Додатне карактеристике: трансформабилни, точак за подешавање јачине звука

НА 20/2022 Периферна опрема

16

9. Звучници за рачунар ТИП 2 - 2 комада
 Тип: 2.0 звучник
 Укупна снага: мин. 60 W
 Повезивање: Bluetooth + 2RCA
 Контроле: контрола средњих тонова, контрола баса, јачина звука
 материјал: дрво
 Кабл за повезиванје: мин. 5m
10. Адаптер ТИП 1 - 10 комада
 Адаптер HDMI (M) - VGA D-sub (F)
11. Адаптер ТИП 2 - 10 комада
 Адаптер USB 3.1 tip C (M) - HDMI (F)
12. Пуњива батерија ТИП 1 - 20 комада
 Тип: Brend пуњива батерија
 Снага: 9W
13. Пуњива батерија ТИП 2 - 100 комада
 Тип: Brand пуњива батерија 2 x AAA
 Капацитет: 650mAh-1000mAh
14. Пуњива батерија ТИП 3 -100 комада
 Тип: Brand пуњива батерија 2 x AA
 Капацитет: 2600mAh
15. USB HUB ТИП 1 - 2 комада
 Тип: USB Type C – HUB, мулти-порт уређај
 Прикључци: мин. 3 x USB-A 3.0/3.1, 1x USB-C Datasync port, 1 x HDMI 4K, TF, dual-slot
SD/microSD Card Reader, 1 x Gigabit Ethernet
 Снага: 100 W
 Кућиште: алуминијумско
16. USB HUB ТИП 2 - 2 комада
 Тип: HUB USB 3.1 tip C
 Прикључци: мин. 3 x USB 2.0 + 1 x fast ethernet
17. Stereo Headset - 10 комада
 Тип: наглавне слушалице са интегрисаним микрофоном
 Систем: Стерео
 Повезивање: 2 x 3.5 mm
 Фреквентни одзив слушалица: 20Hz - 20KHz
 Фреквентни одзив микрофона: 100Hz – 16KHz
 Микрофон са редукцијом околне буке
 Дужина кабла:
мин. 1.8 m
18. SanDisk Dual Drive USB Ultra 32GB Type C - 4 комада
 Тип: USB Type-C
 Интерфејс: USB 3.1 Gen 1, SATA
 Капацитет: 32 GB
 Брзина читања: мин. 150 MB/s
 Компатибилност: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X v10.6,
Smart телефони, таблети
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19. Пуњач батерија - 8 комада
 Тип: пуњач за све врсте батерија: AAA / AA, C / D, 9V + USB за мобилне телефоне
20. Мрежни кабл ТИП 1- 50 комада
 Тип: UTP patch cord кабл, cat. 6 LS0H, безхалогени, фабрички направљен и тестиран, 100%
бакар
 Дижина кабла: 3 m
21. Мрежни кабл ТИП 2 - 50 комада
 Тип: UTP patch cord кабл, cat. 6 LS0H, безхалогени, фабрички направљен и тестиран, 100%
бакар
 Дижина кабла: 5 m
22. Мрежни кабл ТИП 3 - 50 комада
 Тип: UTP patch cord кабл, cat. 6 LS0H, безхалогени, фабрички направљен и тестиран, 100%
бакар
 Дижина кабла: 10 m
23. Кабл ТИП 4 - 50 комада
 Тип: 2.0 USB A - USB A M/F кабл - наставак са појачивачем
 Дужина кабла: 5 m
24. Кабл ТИП 5 - 5 комада
 Тип: S-ATA data напонски
 Дужина кабла: 0.4 m
25. Кабл ТИП 6 - 5 комада
 Тип: DisplayPort - DisplayPort M/M
 Дужина кабла: 2 m
26. Адаптер ТИП 3 - 5 комада
 Адаптер Display port - VGA M/F
27. Адаптер ТИП 4 - 5 комада
 Адаптер HDMI - VGA M/F
28. Адаптер ТИП 5 - 1 комада
 Адаптер S-ATA to USB 2.0+USB 3.0
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СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
Назив

Техничке карактеристике

Јед.мере

Кол.

HD камера за снимање

Према опису и спецификацији предмета
јавне набавке у оквиру документације

комад

1

2.

Web камера

Према опису и спецификацији предмета
јавне набавке у оквиру документације

комад

10

3.

Микрофон са
изолацијом шума

комад

3

комад

15

Р.б.

1.

Према опису и спецификацији предмета
јавне набавке у оквиру документације

4.

Кабл ТИП 1

Према опису и спецификацији предмета
јавне набавке у оквиру документације

5.

Кабл ТИП 2

Према опису и спецификацији предмета
јавне набавке у оквиру документације

комад

30

6.

Кабл ТИП 3

Према опису и спецификацији предмета
јавне набавке у оквиру документације

комад

50

комад

1

Према опису и спецификацији предмета
јавне набавке у оквиру документације

7.

Сталак за камеру

8.

Звучници за рачунар
ТИП 1

Према опису и спецификацији предмета
јавне набавке у оквиру документације

комад

10

9.

Звучници за рачунар
ТИП 2

Према опису и спецификацији предмета
јавне набавке у оквиру документације

комад

2

10.

Адаптер ТИП 1

комад

10

11.

Адаптер ТИП 2

комад

10

Према опису и спецификацији предмета
јавне набавке у оквиру документације
Према опису и спецификацији предмета
јавне набавке у оквиру документације

јединична
цена без
ПДВ

јединична
цена са
ПДВ

Укупно
без ПДВ

Износ
ПДВ

Укупно
са ПДВ

Произвођач

12.

Пуњива батерија ТИП
1

Према опису и спецификацији предмета
јавне набавке у оквиру документације

комад

20

13.

Пуњива батерија ТИП
2

Према опису и спецификацији предмета
јавне набавке у оквиру документације

комад

100

14.

Пуњива батерија ТИП
3

Према опису и спецификацији предмета
јавне набавке у оквиру документације

комад

100

15.

USB HUB ТИП 1

Према опису и спецификацији предмета
јавне набавке у оквиру документације

комад

2

16.

USB HUB ТИП 2

комад

2

17.

Stereo Headset

комад

10

18.

SanDisk Dual Drive
USB Ultra 32GB Type
C

Према опису и спецификацији предмета
јавне набавке у оквиру документације

комад

4

19.

Пуњач батерија

Према опису и спецификацији предмета
јавне набавке у оквиру документације

комад

8

20.

Мрежни кабл ТИП 1

Према опису и спецификацији предмета
јавне набавке у оквиру документације

комад

50

21.

Мрежни кабл ТИП 2

комад

50

22.

Мрежни кабл ТИП 3

Према опису и спецификацији предмета
јавне набавке у оквиру документације
Према опису и спецификацији предмета
јавне набавке у оквиру документације

комад

50

23.

Кабл ТИП 4

Према опису и спецификацији предмета
јавне набавке у оквиру документације

комад

50

24.

Кабл ТИП 5

Према опису и спецификацији предмета
јавне набавке у оквиру документације

комад

5

25.

Кабл ТИП 6

Према опису и спецификацији предмета
јавне набавке у оквиру документације

комад

5

Према опису и спецификацији предмета
јавне набавке у оквиру документације
Према опису и спецификацији предмета
јавне набавке у оквиру документације

26.

Адаптер ТИП 3

Према опису и спецификацији предмета
јавне набавке у оквиру документације

комад

5

27.

Адаптер ТИП 4

Према опису и спецификацији предмета
јавне набавке у оквиру документације

комад

5

28.

Адаптер ТИП 5

Према опису и спецификацији предмета
јавне набавке у оквиру документације

комад

1

Датум:

_______________

Укупна понуђена цена без ПДВ: ________________динара,

Словима: (________________________________________________________динара)
Износ ПДВ: ________________динара,
Словима: (________________________________________________________динара)
М.П.

Укупна понуђена цена са ПДВ: ________________динара,

Словима: (________________________________________________________динара)

