Република Србија
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ У НИШУ
Кнегиње Љубице број 10
Набавка: Н 24/2021

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА

Подаци о понуђачу
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
број
понуђача (ПИБ):
Име и презиме одговорног лица за
потписивање уговора:
Име и презиме особе за контакт:
Електронска адреса понуђача
(e-mail):
Телефон понуђача:
Текући рачун понуђача и назив
банке:

На основу Позива Факултета уметности у Нишу, број 1773 од 29. новембра 2021. године
за достављање понуде за набавку Рачунарске опреме за потребе Факултета уметности у Нишу,
доставља се следећа
ПОНУДА
број________________од_________2021. године

Редни
број

1.

2.

3.

Назив

Матрични штампач
Epson LX-350
или одговарајући

Бежични рутер(Wireless
router/Access
Point/Extender)
TP-Link TL-WR840N,
TENDAF300
или одговарајући
UPS уређај
Mustek PowerMust
800EG Line Interacti
или одговарајући

Додатни опис
Тип: Матрични
Резолуција штампе:
240 x 144 dp
Број пинова: 9
Број копија: 1
оригинал + 4 копије
Брзина штампе при
10cpi 260 (Draft), 347
(High speed draft), 65
(Quality)
Брзина штампе при
12cpi 312 (Draft), 357
(High speed draft), 78
(Quality)
Меморија: 128kb
Емулације: ESC/P
Капацитет рибона:
4.000.000 карактера
Ниво буке: 53dB
Повезивост:
Паралелни порт,
Серијски порт, USB
Остале особине:
Паралелни
прикључак 36pin,
USB 2.0 прикључак

Брзина протока:
мин. 300 MBps
Фреквентни опсег:
2,4 GHz
Мрежни стандард:
802.11n
Снага: најмање
850VA, 480W

Јединица
мере

Количина

комад

1

комад

1

комад

4

Јединичн
а цена без
ПДВ-а

Укупна
цена без
ПДВ-а

4.

5.

6.

7.

UPS уређај за главни
сервер Факултета
APC Smart-UPS C
1500VA-SMC1500IC
или одговарајући
UPS уређај за главни
рутер и свич
Факултетске мреже
APC UPS – SMC1000IC
или одговарајући
Екстерни хард диск
Transcend, Verbatim
или одговарајући
Екстерни хард диск
Transcend, Verbatim
или одговарајући

Капацитет:
1500VA/900W
Улазни напон: 180287 VAC
Излазни напон:
220/230/240
VAC+/-5%
Капацитет:
1000VA/600W
Улазни напон: 180287 VAC
Излазни напон:
220/230/240
VAC+/-5%
Капацитет: 2TB
Прикључци: USB
3.1
Капацитет: 4TB
Прикључци: USB
3.1

комад

комад

1

1

комад

2

комад

1

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А
ПДВ
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ
Рок испоруке:

Место и испоруке:
Рок плаћања:

дана од дана пријема сваког појединачног
захтева Наручиоца, у којем су одређене врста и
количина добара које треба испоручити (не дуже од 5
дана)
Факултет уметности у Нишу, Улица кнегиње Љубице
број 10, 18105 Ниш, канцеларија број 1
дана од дана пријема исправне фактуре
(рачуна) након преузимања добара од стране
Наручиоца.

Понуђачи су у обавези да, уколико подносе понуду за учешће у набавци Н 24/2021 – набавка
рачунарске опреме, у понуди наведу јединичну цену без ПДВ-а и укупну цену са и без ПДВ-а за
нову рачунарску опрему.
Понуђач је дужан да обезбеди гаранцију квалитетета и исправности рачунарске опреме
наведене у Обрасцу понуде у периоду који није краћи од гарантног рока произвођача.

Одлука о додели уговора за набавку рачунарске опреме за потребе Факултета уметности у
Нишу, биће донета применом критеријума „најнижа укупна цена без ПДВ-а“.
Уколико након извршеног рангирања две или више понуда имају исту укупну цену, биће
изабрана понуда понуђача који је понудио краћи рок испоруке. Ако и тада више понуда буде
идентично, биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок плаћања. Уколико и тада није
могуће извршити избор понуде, приступа се систему жребања, као крајњем критеријуму за избор
понуде.
Понуђена добра морају да буду испоручена према наведеном опису и траженим
карактеристикама.
У случају да понуђач нуди одговорајући производ који није наведен у Обрасцу понуде,
дужан је да наведе који производ нуди и достави техничку спецификацију, како би се приликом
прегледа и стручне оцене понуда могло да утврди да ли понуђени производ испуњава техничку
спецификацију наведену у обрасцу понуде.
Понуда се доставља на Обрасцу понуде.
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у Обрасцу понуде наведени.
Уколико дође до исправке у подацима, понуђач је дужан да исте овери и потпише од стране
овлашћеног лица.
Уколико збирна цена не проистиче из појединачних, Наручилац ће појединачне цене узети
као тачне.
Достављањем Понуде сагласни сте са горе наведеним условима.

Датум:
.

Понуђач
. 2021. године

М.П.
(потпис овлашћеног лица)

