
ул. Филипа Вишњића бб
тел. 028/422-340, 422-429 факс 028/422-320

e-mail: rektorat@pr.ac.rs

Број: 22-839/1-2
Дана: 20.10.2022. године

На основу Упутства за спровођење набавке у оквиру Еразмус+ пројекат „Improving the
process of education through the development of e-learning multimedia platform and smart
classrooms - SMARTEL“, бр. 618534-EPP-1-2020-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP, а у складу са чланом
11 став 1 тачка 2 и став 2 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019, у даљем
тексту: Закон), Уговором о реализацији Еразмус+ пројекта SMARTEL и Одлуке о спровођењу
поступка набавке добара - Мрежна опрема и ТВ монитори број 22-839/1-1 од 20.10.2022.
године, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, као
координатор наведеног пројекта, објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Понуде доставити по следећим условима:

Предмет набавке Набавка добара – Мрежна опрема и ТВ монитори Еразмус+
пројекта SMARTEL

Рок за достављање понуда 28.10.2022. године до 1000 часова

Обавезни елементи понуде Према условима предвиђеним овим Позивом и датим
техничким спецификацијама добара

Критеријум за доделу уговора Економски најповољнија понуда

Контакт Тел. 028/422-340, 028/422-429

e-mail: javnenabavke@pr.ac.rs

Подаци о наручиоцу
Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
ПИБ: 102076316, МБ: 09018417
ул. Филипа Вишњића бб, 38220 Косовска Митровица,
интернет страница www.pr.ac.rs/



Упутство понуђачима за сачињавање понуда - Понуда се може предати и у виду предрачуна.
Понуда се доставља на један од следећих начина:

- електронским путем на имејл: javnenabavke@pr.ac.rs
- путем поште на адресу: Универзитет у Приштини са привременим седиштем у

Косовској Митровици, ул. Филипа Вишњића бб, 38220 Косовска Митровица, или
- лично у просторијама Универзитета.

Рок важења понуде је минимум 60 дана од дана отварања понуда. Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 28.10.2022. године до 1000 часова,
без обзира на начин достављања понуде. Понуда се може поднети за једну или обе партије.
Неблаговремене и неуредне понуде неће бити разматране. Рок испоруке најкасније у року од 3
(три) месеца од дана закључења уговора о набавци добара. Место испоруке: Франко наручилац.

Место, време и начин отварања понуда - Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након
истека рока за подношење понуда, дана 28.10.2022. године у 1015 часова, у седишту Наручиоца,
ул. Филипа Вишњића бб, Косовска Митровица.
Услови за учешће у поступку набавке - Понуђачи морају испуњавати услове предвиђене
Законом о јавним набавкама.

Критеријум за доделу уговора - Избор најповољније понуде ће се извршити применом
критеријума „економски најповољнија понуда“. Критеријум за доделу уговора је цена.

Захтев у погледу квалитета - Квалитет добара мора у потпуности да одговара:
- важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе,
- техничким карактеристикама робе која је дата у обрасцу Техничка спецификација
- уверењима о квалитету и атестима,
- добра морају бити испоручена у оригиналним паковањима, морају бити нова, некоришћена, у
исправном стању и да поседују све што је потребно за употребу.

Гарантни рок - Гарантни рок не може бити краћи од гарантног рока произвођача.
Гаранција се реализује у овлашћеним сервисима.
Уколико понуђач не испоручи добра која одговарају техничкој спецификацији, према прихваћеној
понуди, то ће бити записнички констатовано и иста ће бити враћена понуђачу, а понуђач је дужан да
испоручи одговарајућа добра до истека уговореног рока.
Понуђач мора у гарантном року да обезбеди сервисирање, односно отклањање кварова на опреми.
Сервис се реализује кроз овлашћене сервисе произвођача.

Цена и начин плаћања - Цена у понуди даје се без ПДВ-а и царине, јер се понуђач ослобађа
ПДВ-а и царине на основу Уредбе о извршавању Закона о порезу на додату вредност на
територији АП Косово и Метохија  за време важења Резолуције СБ ОУН 1244 (,,Сл. гласник
РС” бр. 111/2013, 31/2018), правила ERASMUS+ пројеката, Оквирног споразума између
Ребулике Србије и Европске уније (,, Сл. гласник РС-Међународни уговори“ број 19/2014) и
Потврде за изузеће од ПДВ-а издат од стране EACEA.
Понуђач се ослобађа плаћања ПДВ-а и царине, а купац исплаћује продавцу износ из понуде без
ПДВ-а и царине, што ће представљати износ укупне уговорене вредности.
Рок и начин плаћања: 8 – 15 дана на рачун понуђача након испоруке добара и испостављања
фактуре.



Финансирање набавке биће обезбеђено из средстава Еразмус+ пројекта „Improving the process of
education through the development of e-learning multimedia platform and smart classrooms –
SMARTEL“, бр. 618534-EPP-1-2020-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP.

Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога, који се нису могли
предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча,
односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком.
Позив за подношење понуда са техничким спецификацијама ће бити објављен на интернет
страници Универзитета https://pr.ac.rs/univerzitet/uvid-javnosti/javne-nabavke/

Након истека рока за подношење понуда Лице за спровођење поступка набавке ће извршити
отварање понуда 28.10.2022. године у 1015 часова у просторијама наручиоца, а потом сачинити
записник о отварању понуда и извештај о стручној оцени понуда. На основу извештаја и
предлога биће донета одлука о додели уговора, након чега ће бити закључен уговор о набавци
добара.
Саставни део овог Позива за подношење понуда је и Техничка спецификација.

ЛИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА НАБАВКЕ



ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Партија 1: Мрежна опрема

Ред.
Бр. Опрема Количина

1. Бежична приступна тачка: Ubiquiti UniFi6 Long-Range или
одговарајући модел

Техничке спецификације:
 support for Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) standard or better and for

olderstandards(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
 supportfor MIMO4x4 at2.4Ghzand5GHz
 maxthrouputrateat2.4 GHz:atleast500Mbps
 maxthrouputrateat5 GHz:atleast2000Mbps
 supportfor atleast100 concurrentclients
 possibility topowerwirelessaccesspointvianetworkinterface
 supportfor usageofsoftwarecontroller

6

2. Мрежни свич: MikroTikGigaBit Ethernet24PoEe или одговарајући
модел
Техничке спецификације:
 shouldbefullymanaged,layer3
 networkinterfaces:atleast24x10/100/1000RJ45portsand1x1/10GSFP+ethern

etport, allwith fullswitchingcapacity
 should have support for PoE (IEEE 802.3af) and PoE+ (IEEE 802.3at) on all

RJ45network interfaces with total available PoE budget of at least 200 W,
supportfor 60 WpoE++(IEEE 802.3bt) onatleast2RJ45 interfaces

 shouldhavebuilt-inpower supply
 supportfor 19”rackmounting

2

3. Мрежни свич:MikroTikGigaBit Ethernet 16PoE или одговарајући
модел
Техничке спецификације:
 shouldbefullymanaged, at least layer2
 network interfaces: at least 16x 10/100/1000 RJ45 ports, all with

fullswitchingcapacity
 should supportfor PoE(IEEE802.3af) andPoE+

(IEEE802.3at)onatleast4RJ45network
 shouldhavebuilt-inpower supply
 should befanless

4



Партија 2: ТВ монитори

Ред.
Бр.

Опрема Количина

1. Samsung 70” (UE70AU712UXXH) или LG 70UQ81003LB или
одговарајући модел
Техничке спецификације:
 display diagonal: 70” +
 display aspect ratio: 16:9
 native resolution: 3840x2160 or higher
 native refresh rate: 50 Hz or higher
 brightness: at least 250 cd/m²
 dynamic range: HDR10 or better
 AV input connections: at least 2x HDMI
 installation option: at least VESA
 possibility to control TV via IP (should use wired thernet connection),

availability of API document for IP TV control

6

2. Samsung 55” (UE55AU7172UXXH) или одговарајући модел
Техничке спецификације:
 display diagonal: 50” +
 display aspect ratio: 16:9
 native resolution: 3840x2160 or higher
 native refresh rate: 50 Hz or higher
 brightness: at least 250 cd/m²
 dynamic range: HDR10 or better
 AV input connections: at least 2x HDMI
 installation option: at least VESA
 possibility to control TV via IP (should use wired thernet connection),

availability of API document for IP TV control

2

3. Nosač za TV fiksni
Техничке спецификације:
 weight by 70 kg
 support TV with display diagonal 50”-70”

8


