Република Србија
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Београд, Бирчанинова 6
Број: 404-02-101/4/2016-02
Датум: 21. октобар 2016. године

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА
ПРЕДМЕТ: Прва измена и допуна конкурсне документације
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављујемо прву измену и
допуну конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности чији су
предмет добра, Набавка софтвера за евиденцију основних средстава, редни број јавне
набавке ЈНМВ/15-2016.
Конкурсна документација се мења на следећи начин:
- на страни 4. конкурсне документације, у оквиру Техничке спецификације,
став 2. у делу који се односи на Хардверски део система мења се и гласи:
„Хардверски део система :
Мобилни терминал – 1 комад:
- Скенер: CCD Imager
- Тип дисплеја: LCD monohromatski
- Резолуција дисплеја: 100x64
- Тип процесора: 16-bit CMOS
- Меморија: 2MB
- Температура рада: -20 до + 60 C
- Конекција: RS232, IrDA
- Батерија: Li-lon
- Димензије: 122x56x32mm
-

Штампач баркод налепница – 1 комад :
Начин штампе: Termo-transfer
Резолуција: 203dpi
Максимална брзина штампања: 102mm/s
Максимална ширина штампе: 104mm
Максимална ширина медија за штампу: 127mm
Меморија: 8MB flash
Комуникација: USB, RS232, parallel
Баркод налепнице и траке:
Налепнице за обележавање ОС: полипропиленске, silver VOID, димензије
50x50mm, 2500 налепница на ролни
Рибон трака, димензија 64mmx74m

Десктоп рачунар – 1 комад:
- Матична плоча: минимум DDR3
- Процесор: Intel Celeron Dual
- Такт процесора:2,7 GHz
- Меморија: DDR3 4GB
- Капацитет хард диска: 320GB
- Графичка картица: Intel HD grafika
- Оптички уређај: DVD Multi Writer
- Звучна картица: Integrisana
- Кућиште: ATX Midi Tower, Black
Министарство поседује лиценцу за оперативни систем Windows 7 profesional, тако да
није потребно да оперативни систем буде инсталиран.“
С обзиром на то што је прва измена и допуна конкурсне документације
извршена шест дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац продужава рок
за подношење понуда до 31. октобра 2016. године до 10:00 часова. Јавно отварање
понуда обавиће се 31. октобра 2016. године у 10:30 часова.
Ова измена представља саставни део Конкурсне документације.
Наручилац ће обавештење о продужењу рока за подношење понуда објавити на
Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНМВ/15-2016

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Предмет јавне набавке су добра, Набавка софтвера за евиденцију основних средстава.
Опис система
Систем за попис основних средстава (PIS) омогућава евиденцију основних средстава и
прати задужења/раздужења по корисницима.
Систем обухвата:
- Хардверски део система :
Мобилни терминал – 1 комад:
- Скенер: CCD Imager
- Тип дисплеја: LCD monohromatski
- Резолуција дисплеја: 100x64
- Тип процесора: 16-bit CMOS
- Меморија: 2MB
- Температура рада: -20 до + 60 C
- Конекција: RS232, IrDA
- Батерија: Li-lon
- Димензије: 122x56x32mm
-

Штампач баркод налепница – 1 комад :
Начин штампе: Termo-transfer
Резолуција: 203dpi
Максимална брзина штампања: 102mm/s
Максимална ширина штампе: 104mm
Максимална ширина медија за штампу: 127mm
Меморија: 8MB flash
Комуникација: USB, RS232, parallel
Баркод налепнице и траке:
Налепнице за обележавање ОС: полипропиленске, silver VOID, димензије
50x50mm, 2500 налепница на ролни
Рибон трака, димензија 64mmx74m

Десктоп рачунар – 1 комад:
- Матична плоча: минимум DDR3
- Процесор: Intel Celeron Dual
- Такт процесора:2,7 GHz
- Меморија: DDR3 4GB
- Капацитет хард диска: 320GB
- Графичка картица: Intel HD grafika
- Оптички уређај: DVD Multi Writer
- Звучна картица: Integrisana
- Кућиште: ATX Midi Tower, Black
Министарство поседује лиценцу за оперативни систем Windows 7 profesional,
тако да није потребно да оперативни систем буде инсталиран.

Софтверски део система:
 Администарстивна апликација – десктоп апликација која се инсталира на
рачунару администратора система. Апликација служи за унос и измену
података о основним средствима, као и за штампање баркод налепница;
 WEB апликација – апликација се инсталира на сервер рачунара и служи
за преглед и претрагу средстава, преглед задужења и раздужења
корисника, преглед пописа средстава и штампање извештаја
 Мобилна апликација – апликација је инсталирана на мобилном уређају и
служи за очитавање баркод налепница и попис средстава
 База података (MS SQL) – база се налази на серверу и у њој су
складиштени сви подаци везани за основна средства и кориснике
система.
PIS систем омогућава следеће:
- Уредна евиденција основних срестава (преглед и претрага средстава по
различитим критеријумима)
- Детаљан преглед задужења и раздужења средстава по корисницима (за свако
средство се води евиденција корисника који задужују и користе средства )
- Лакше просторно лоцирање средстава (за свако средство се води евиденција у
којој организационој јединици се налази, објекту, канцеларији, уз додатни опис у
напомени)
- Једнозначно означавање средстава налепницама које се не могу прелепљивати
(када се једном залепи више је није могуће скинути без цепања).
За администрацију података о основним средствима и штампање баркод налепница се
користи административна апликација која се може инсталирати на било који рачунар
под Windows оперативним системом. На истом рачунару мора бити инсталиран и
штампач баркод налепница.
Баркод налепнице су silver PVC и лепе се на основна средства.
Попис основних средстава се врши мобилним терминалом на коме постоји апликација
за очитавање.
Синхронизација мобилног терминала са базом на серверу се врши каблом (опционо
преко wifi).
Преузимање података о основним средствима и корисницима се врши из постојеће
кадровске базе (опционо кроз import excel фајла на администартивној апликацији).
Напомена: Понуђач/Добављач под материјалном и кривичном одговорношћу прихвата
обавезу да реализује уговор о јавној набавци у свему у складу са Техничком
спецификацијом.
Датум_______________

М. П.

Понуђач_________________

