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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Предмет јавне набавке је набавка добара – Опремање информационих,
комуникационих и система надзора, реконструкција инфраструктуре и набавка
опреме.
Назив и ознака из Општег речника набавке: 30200000 Рачунарска опрема и
материјал; 32323500 Систем видео надзора.
2. Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
2. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА
И ОПИС ДОБАРА
Предмет јавне набавке је набавка добара – Опремање информационих, комуникационих и
система надзора, реконструкција инфраструктуре и набавка опреме, према следећој
спецификацији:
ТЕХНИЧКИ ОПИС ИНТЕГРИСАНОГ ВИДЕО НАДЗОРА
IP видео надзор се састоји од:
Предмер и предрачун опреме за инсталацију у објекту:
Гаража објекат Г, радионица и магацин
Р.
бр.

Јед.
мере

Количина

1.

Kamera tipa bullet rezolucije 2MP
1/2.7”, 2 megapiksela
2.8mm fiksni objektiv (3.6 mm opciono)
Domet IR LED 30m
H.265& H.264 dual-stream encoding
Maksimalno 25/30fps@1080P (1920×1080)
DWDR , Dan/Noć, 3DNR, AWB, AGC, BLC
Zaštita IP67
Napajanje PoE

kom.

22

2.

Mrežni video snimač za 32 IP kamere
rezolucija snimanja 8 megapiksela, Bit Rate 16Kbps ~ 20Mbps po kanalu,
1 HDMI izlaz, 1 VGA izlaz, rezolucija HDMI: max 3840×2160, VGA:
max 1920×1080
4 alarmna ulaza, 2 alatmna izlaza, dvosmerna audio komunikacija,
mogućnost priključenja do 2 SATA hard diska 6TB, 2 USB porta, nadzor
putem Interneta, softver za pametne mobilne telefone
Radna temperature -10°C ~ +55°C
Kompatibilan sa integracijskim softverom

kom.

1

3.

Switch uređaj sa 16 PoE porta
2*10/100/1000 Base-T (Combo port)
2*1000 Base-X (Combo port)
16*10/100 Base-T (PoE power supply)
Radna temperatura -10℃~55
Potrošnja pojedinačno PoE ≤30W, ukupno≤250W

kom.

1

ОПИС
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4.

Switch uređaj sa 8 PoE porta
1*1000 Base-X
1*10/100/1000 Base-T
8*10/100 Base-T (PoE power supply)
Potrošnja: Total≤96W
Radna temperatura: -30°C~65°C

kom.

1

5.

Kutija za smeštanje switch uređaja

kom.

1

6.

Isporuka mrežnog kabla UTP CAT 5e

m

2250

7.
8.
9.
10.

Isporuka kabla PPL 3x1.5mm2
Sitan nespecifirani potrošni materijal
Postavljanje kablovske instalacije
Montaža opreme i građevinski radovi

m
pauš.
pauš.
pauš.

435
1
1
1

11.

Programiranje sistema, puštanje u rad, obuka korisnika

pauš.

1

Јед.
мере

Количина

1.

Kamera tipa bullet rezolucije 2MP
1/2.7”, 2 megapiksela
2.8mm fiksni objektiv (3.6 mm opciono)
Domet IR LED 30m
H.265& H.264 dual-stream encoding
Maksimalno 25/30fps@1080P (1920×1080)
DWDR, Dan/Noć, 3DNR , AWB, AGC, BLC
Zaštita IP67
Napajanje PoE

kom.

10

2.

Mrežni video snimač za 16 IP kamera
rezolucija snimanja 8 megapiksela, Bit Rate 16Kbps ~ 20Mbps po kanalu,
1 HDMI izlaz, 1 VGA izlaz, rezolucija HDMI:max 3840×2160, VGA:
max 1920×1080
4 alarmna ulaza, 2 alatmna izlaza, dvosmerna audio komunikacija,
mogućnost priključenja do 2 SATA hard diska 6TB, 2 USB porta, nadzor
putem Interneta, softver za pametne mobilne telefone
Radna temperature -10°C ~ +55°C
Kompatibilan sa integracijskim softverom

kom.

1

3.

Switch uređaj sa 8 PoE porta
1*1000 Base-X
1*10/100/1000 Base-T
8*10/100 Base-T (PoE power supply)
Potrošnja: Total≤96W
Radna temperatura: -30°C~65°C

kom.

1

Предмер и предрачун опреме за инсталацију у објекту:
Гаража објекат Х, радионица и котларница
Р.
бр.

ОПИС
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4.

Switch uređaj sa 4 PoE porta
1*100/1000 Base-X
1*10/100/1000 Base-T
4*10/100 Base-T (PoE power supply)
Potrošnja: Total≤60W
Radna temperatura: -30°C~65°C

kom.

1

5.

Kutija za smeštanje switch uređaja

kom.

1

6.

Isporuka mrežnog kabla UTP CAT 5e

m

1250

7.

Isporuka kabla PPL 3x1.5mm2

m

250

8.
9.
10.

Sitan nespecifirani potrošni materijal
Postavljanje kablovske instalacije
Montaža opreme i građevinski radovi

pauš.
pauš.
pauš.

1
1
1

11.

Programiranje sistema, puštanje u rad, obuka korisnika

pauš.

1

Предмер и предрачун опреме за инсталацију у објекту:
Гаража објекат К, радионица за поправку аутобуса
Р.
б.

1.

2.

3.

ОПИС
Kamera tipa bullet rezolucije 2MP
1/2.7”, 2 megapiksela
2.8mm fiksni objektiv (3.6 mm opciono)
Domet IR LED 30m
H.265& H.264 dual-stream encoding
Maksimalno 25/30fps@1080P(1920×1080)
DWDR, Dan/Noć, 3DNR, AWB, AGC, BLC
Zaštita IP67
Napajanje PoE
Mrežni video snimač za 16
IP kamera rezolucija snimanja 8 megapiksela, maksimalna brzina
snimanja po kanalu 8Mbps, 1 HDMI izlaz, 1 VGA izlaz, izlazna
rezolucija do 1920x1080, 4 alarmna ulaza, 2 relejna izlaza, dvosmerna
audio komunikacija, mogućnost priključenja do 2 SATA hard diska, 2
USB porta, nadzor putem Interneta, softver za pametne mobilne telefone,
12VDC
Kompatibilan sa integracijskim softverom
Mrežni video snimač za 32 IP kamere
rezolucija snimanja 8 megapiksela, Bit Rate 16Kbps ~ 20Mbps po kanalu,
1 HDMI izlaz, 1 VGA izlaz, rezolucija HDMI:max 3840×2160, VGA:
max 1920×1080
4 alarmna ulaza, 2 alatmna izlaza, dvosmerna audio komunikacija,
mogućnost priključenja do 2 SATA hard diska 6TB, 2 USB porta, nadzor
putem Interneta, softver za pametne mobilne telefone
Radna temperature -10°C ~ +55°C
Kompatibilan sa integracijskim softverom

Јед.
мере

Количина

kom.

18

kom.

1

kom.

1
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4.

Switch uređaj sa 16 PoE porta
2*10/100/1000 Base-T (Combo port)
2*1000 Base-X (Combo port)
16*10/100 Base-T (PoE power supply)
Radna temperature -10℃~55
Potrošnja pojedinačno PoE ≤30W, ukupno≤250W

kom.

1

5.

Switch uređaj sa 4 PoE porta
1*100/1000 Base-X
1*10/100/1000 Base-T
4*10/100 Base-T (PoE power supply)
Potrošnja: Total≤60W
Radna temperatura: -30°C~65°C

kom.

1

6.

Kutija za smeštanje switch uređaja

kom.

1

7.

Isporuka mrežnog kabla UTP CAT 5e

m

1960

8.

Isporuka kabla PPL 3x1.5mm2

m

375

9.
10.
11.

Sitan nespecifirani potrošni materijal
Postavljanje kablovske instalacije
Montaža opreme i građevinski radovi

pauš.
pauš.
pauš.

1
1
1

12.

Programiranje sistema, puštanje u rad, obuka korisnika

pauš.

1

Јед.
мере

Количина

kom.

41

kom.

10

Предмер и предрачун опреме за инсталацију у објекту:
МАС, главна аутобуска станица Нови Сад
Р.
бр.

1.

2.

ОПИС
Kamera tipa bullet rezolucije 2MP
1/2.7”, 2 megapiksela
2.8mm fiksni objektiv (3.6 mm opciono)
Domet IR LED 30m
H.265& H.264 dual-stream encoding
Maksimalno 25/30fps@1080P(1920×1080)
DWDR, Dan/Noć, 3DNR, AWB, AGC, BLC
Zaštita IP67
Napajanje PoE
Kamera tipa mini dome rezolucije 2MP
1/2.9”, 2 megapiksela
2.8mm fiksni objektiv (3.6 mm opciono)
Domet IR LED 30m
H.264+ & H.264 dual-stream encoding
Maksimalno 25/30fps@1080P(1920×1080)
Zaštita IP67, IK10
Napajanje PoE
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3.

Kamera tipa bullet
1/2.8” 2Megapixel progressive scan STARVIS™ CMOS
H.265&H.264 triple-stream encoding
50/60fps@1080 (1920×1080)
Smart Detection supported (Tripwire, Intrusion, Object
Abandoned/Missing, Face Detection)
3.6mm fixed lens
2/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out
IR distance 50m
Podržava ePoE napajanje sa prenosom podataka do 800m udaljenosti
preko UTP kabla
Micro SD memory, IP67, IK10, PoE

kom.

8

4.

Mrežni video snimač za 32 IP kamere
rezolucija snimanja 8 megapiksela, Bit Rate 16Kbps ~ 20Mbps po kanalu,
1 HDMI izlaz, 1 VGA izlaz, rezolucija HDMI:max 3840×2160, VGA:
max 1920×1080
4 alarmna ulaza, 2 alatmna izlaza, dvosmerna audio komunikacija,
mogućnost priključenja do 2 SATA hard diska 6TB, 2 USB porta, nadzor
putem Interneta, softver za pametne mobilne telefone
Radna temperature -10°C ~ +55°C
Kompatibilan sa integracijskim softverom

kom.

2

5.

Switch uređaj sa 16 PoE porta
2*10/100/1000 Base-T (Combo port)
2*1000 Base-X (Combo port)
16*10/100 Base-T (PoE power supply)
Radna temperatura -10℃~55
Potrošnja pojedinačno PoE ≤30W, ukupno≤250W

kom.

3

kom.

1

kom.

1

8.

Alarmna centrala
8 alarmnih ulaza, 4 alarmna izlaza (30VDC 1A)
1 izlaz za kontrolisanu sirenu
Podržava 8 šifratora za programiranje
IP mreža: 1 x 10M/100M RJ45 port
Rezervno napajanje 12V/7AH Lead-acid baterija
Radna temperatura: -10°C-+55°C
Kompatibilna sa integracijskim softverom

kom.

1

9.

Isporuka i montaža detektora pokreta PIR & Microwave

kom.

5

10.

Spoljna alarmna sirena 125dB/1m, polikarbonsko spoljno kućište

kom.

1

6.

7.

Industrijski ePoE switch uređaj sa 4 PoE portaPodržava PoE prenos do
800m sa ePoE tehnologijom1*100/1000 Base-X1*10/100/1000 BaseT4*10/100 Base-T (PoE power supply)
Switch uređaj sa 8 PoE porta
1*1000 Base-X
1*10/100/1000 Base-T
8*10/100 Base-T (PoE power supply)
Potrošnja: Total≤96W
Radna temperatura: -30°C~65°C
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11.
12.

Unutrašnja alarmna sirena
Isporuka akumulatora 12V, 7Ah
Isporuka i montaža šifratora
20 tastera i LCD ekran
komunikacija RS485
napajanje DC12V
Računar minimalnih karakteristika
CPU i5/RAM 8GB/HD grafika/1TB/Win 10Pro

kom.
kom.

1
2

kom.

2

kom.

1

15.

Monitor
Veličina ekrana 23.8"
Rezolucija 1.920 x 1.080
Tip ekrana FHD LCD
Osvetljenje 250cd/m²
Odziv 5ms
Input HDMI×1, VGA(D-Sub)×1, Audio×1

kom.

1

16.

Kutija za smeštanje sviča, u kompletu sa napajanjem

kom.

3

17.

Isporuka mrežnog kabla UTP CAT 5e

m

2800

18.

Isporuka kabla JHSTH 3x2x0.6

m

250

19.

Isporuka SFTP kabla kat. 5E sa čeličnom žicom

m

820

20.

Isporuka kabla PPL 3x1.5mm2

m

750

21.

Isporuka kabla SKS 2X16AL

m

200

22.

Isporuka i montaža PNK regala (LxDxH=2000mmx50mmx50mm)

m

200

23.

PVC kanalna kutija za vođenje instalacije 20x20mm

m

990

24.

Rack ormar visine 12HU, širine 19", nazidni, fleksibilna konstrukcija,
staklena vrata sa bravom, mobilne prednje i zadnje šine 19", u kompletu
sa napojnom letvom

kom.

1

25.
26.
27.

Sitan nespecifirani potrošni materijal
Postavljanje kablovske instalacije
Montaža opreme i građevinski radovi

pauš.
pauš.
pauš.

1
1
1

28.

Programiranje sistema, puštanje u rad, obuka korisnika

pauš.

1

13.

14.
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МОНИТОРИНГ ЦЕНТАР
Р.
бр.

ОПИС

Јед.
мере
kom.

1.

Video Wall Matrix Controller
19” standardno 4U ATCA industrijsko kućište
Jednostavna konfiguracija sa izmenjivim karticama
320ch@D1 ili 80ch@1080P enkodiranje signala (u potpunosti popunjen)
1500ch@D1 ili 320ch@1080P ili 80ch@4K dekodiranje signala (u
potpunosti popunjen)
Podržava 320ch@1080P H.265 dekodiranje signala (u potpunosti
popunjen)
Podržava analogne/digitalne video signale kao ulaz ili izlaz matrice
Podržava SD/HD video signale za izlaz i switching matrice
Podržava enkodiranje nekompresovanog digitalnog signala za izlaz
6 RJ-45 gigabitnih mrežnih portova za komunikaciju
Podržava TCP/IP/RTP/RTSP/RTCP/TCP/UDP/DHCP/PPPoE mrežne
protokole
Mogućnost slanja videa van lokalne mreže na video-zid
Mogućnost reseta, nadogradnje, itd. bez direktnog pristupa uređaju
Automatsko podešavanje VGA signala
10 slotova za kartice
Maksimalno 10 ulaznih ili 10 izlaznih kartica
Kompatibilan sa integracijskim softverom

2.

Izlazna video kartica
Kapacitet dekodiranja 8ch@12MP/8ch@4K/32ch@1080P/150ch@D1
Interfejs 6ch HDMI
Podela 1/4/6/8/9/16/25/36

kom.

3.

Monitor za video-zid 42,5" sa LED osvetljenjem
Dijagonala: 42,5"(16: 9)
Panel pogodan za 24/7/365 neprekidni rad
Rezolucija: 1920x1080
Osvetljenje: 350cd/m2

kom.

4.

Switch uređaj sa 16 PoE porta
2*10/100/1000 Base-T (Combo port)
2*1000 Base-X (Combo port)
16*10/100 Base-T (PoE power supply)
Radna temperatura -10℃~55
Potrošnja pojedinačno PoE ≤30W, ukupno≤250W

kom.

5.

Kontroler kontrole pristupa
Podrška za 100.000 važećih kartica i 150.000 zapisa
Podržava karticu, šifru, otisak prsta i kombinacije
TCP / IP ili RS485 interfejs za PC
Wiegand/RS485 interfejs za čitače
Anti-pass back funkcija, multi-door interlock, multi-card open
Radna temperatura: -30 C do +60 C
Kompatibilan sa integracijskim softverom

Количин
а

1

kom.
1

2

1

1
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6.
7.
8.

9.

10.

11.

Čitač kartice
Format kartice 125Khz
Komunikacioni interfejs: RS-485/Wiegand
Radna temperatura: -20 C do +60 C
Električna brava
Prepravka postojećih vrata radi ugradnje elektroprihvatnika
Kamera tipa bullet rezolucije 2MP
1/2.7”, 2 megapiksela
2.8mm fiksni objektiv (3.6 mm opciono)
Domet IR LED 30m
H.265& H.264 dual-stream encoding
Maksimalno 25/30fps@1080P(1920×1080)
DWDR, Dan/Noć, 3DNR, AWB, AGC, BLC
Zaštita IP67
Napajanje PoE
Integracijska platforma svih sistema tehničke zaštite (integriše u jednu
platformu sistem video nadzora, alarmni sistem, sistema kontrole pristupa
i ostale sisteme tehničke zaštite). Centralna integracijska platforma je
platforma otvorenog koda (Open Source), treba da integriše sve sisteme
tehničke zaštite različitih proizvođača u jedan sistem, da omogući
dvosmerni rad putem IP protokola. Svi mrežni video snimači se prate
putem integracijske platforme, mogućnost pregleda snimaka po različitim
kriterijuma: izabrani vremenski period, po kameri..., monitorisanje veze
sa kamerom sa davanjem alarma u slučaju prekida veze, mogućnost
eksporta snimka sa zvukom u avi format, virtuelni džoistik sa PTZ
funkcijom. Automatsko prepoznavanje registarskih oznaka sa vozila. Sve
tablice vozila mogu da se nalaze listi koju formira korisnik, i ta lista se
takođe čuva u bazi i može automatski da izda obaveštenje u slučaju
automatskog prepoznavnaja tablice sa liste. Preko integracijske platforme
se kompletno nadzire i upravlja sa video alarmnim centralama, odnosno
može da se uključuje/isključuje sistem, izoluju potrebne zone, audio i
vizuelno upozorenje na monitoru u slučaju alarmne situacije. Upravljanje
sistemom kontrole pristupa, otključavanje-zaključavanje brave ili magneta
na vratima kao i log sa informacijama o korisnicima koji su pristupili
određenoj zoni šićenoj kontrolom pristupa. Visoko razvijeni modul video
analitike koji u sprezi sa kamerom za video analitiku daje alarmna stanja
u slučaju povreda alarmne zone, presecanje linije iz odeđenog smera,
zadržavanja u određenoj oblasti, uklanjanje objekata, ostavljanje objekata
i slično. Kompletna kontrola nad video zidom putem IP protokola,
uvezivanje postojećeg menadžment softvera na video zid putem ulaznih
kartica.Tehničke karakteristike: Embedded Linux System, C/S
Architecture, stabilan rad 24/7, broj uređaja 500, broj kanala 2000,
ONVIF kanala 100, 500 kanala za auto registraciju, 200 ulogovanih
korisnika, neograničen broj memorisanih korisnika, 256 vrata, protok
700Mbps, 4 RJ45 10/100/1000Mbps, 15 hard diskova za smeštaj podataka
do 200TB, RAID 0/1/5/6/10, podrška za IP kamere, IP speed dome
kamera, NVR, DVR, MDVR, ITC, Kontrola pristupa, Video interfone,
Alarmne centrale, ROS, statistika brojanja ljudi, podrška za video zid,
podrška GIS (ubacivanje mapa objekata sa ucrtavanjem pozicija
elemenata sistema tehničke zaštite)
Hard disk kapaciteta 4TB

kom.
2
kom.
pauš.

1
1

kom.

1

kom.

1

kom.

11
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kom.

1

13.

Rek orman 22U/19" stojeći, staklena vrata sa bravom, točkići i nožice sa
nivelacijom, prednje i zadnje šine 19"
Potrebna kablovska instalacija sa postavljajem

pauš.

1

14.

Montaža opreme

pauš.

1

12.

Напомене:
Наручилац задржава право да у фази стручне оцене понуда тражи од Понуђача
демонстрацију понуђене опреме и интеграцијског софтвера.
Понуђач мора да понуди сва добра наведена у спецификацији: ТЕХНИЧКИ ОПИС
ИНТЕГРИСАНОГ ВИДЕО НАДЗОРА, а у супротном понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Oбaвeзни услoв зa учeшћe у
пoступку jaвнe нaбaвкe из члaнa
75. стaв 1. Закона
1) Понуђач
је
регистрован
код
надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;

Рeд.
бр.

1.

2.

Понуђач и његов законски заступник
није осуђиван за неко од кривичних
дела
као
члан
организоване
криминалне групе, да није осуђиван
за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;

Пoтрeбни дoкaзи из члaнa 77. став 1. Закона
и oргaни нaдлeжни зa њихoвo издaвaњe:
Доказ за правна лица
Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из регистра надлежног
Привредног суда;
Доказ за предузетнике
Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из одговарајућег
регистра.
Напомена: Понуђачи који су регистровани у
регистру који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе Извод из регистра
Агенције за привредне регистре, који је јавно
доступан на интернет страници Агенције за
привредне регистре.
Понуђачи регистровани у страној држави,
достављају
доказ
о
регистрацији
у
одговарајућем регистру државе у којој имају
седиште.
Правна лица достављају:
 Извод из казнене евиденције односно
уверења основног и вишег суда на чијем
подручју се налази седиште домаћег
правног лица или огранка страног
правног лица којим се потврђује да није
осуђивано за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре (уколико, по
овлашћењу, основни суд издаје уверења и за
кривична дела из надлежности Вишег суда,
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тада није потребно доставити и посебно
уверење Вишег суда);


Извод из казнене евиденције Посебног
одељења за организовани криминал
Вишег суда у Београду којим се потврђује
да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала;



Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова, по
месту рођења или по месту пребивалишта
законског заступника понуђача, којим се
потврђује да законски заступник понуђача
није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре и неко од
кривичних дела организованог криминала.
Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за
сваког од њих;

Предузетници и физичка лица достављају:
 Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова, по
месту рођења или по месту пребивалишта,
којим се потврђује да није осуђиван за неко
од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело
преваре.
Напомена: Понуђачи регистровани у страној
држави, достављају одговарајуће доказе о
неосуђиваности издате од надлежног органа
државе у којој имају седиште или пребивалиште.

3.

Понуђач је измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији;

Докази не могу бити старији од два месеца пре
дана отварања понуда.
Уверење
Пореске
управе
Министарства
финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне управе локалне
самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода (уверења
свих надлежних локалних самоуправа на којима
се води као порески обвезник изворних
локалних прихода). Порески обвезник који је
остварио право на мировање пореског дуга у
складу са законом којим се регулише отпис
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4.

Понуђач је дужан да при састављању
понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да
нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења
понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

камата и мировање пореског дуга доставља
уверење
Пореске
управе
Министарства
финансија, односно надлежне управе локалне
самоуправе о мировању пореског дуга. Порески
обвезник који има право отписивања дуга у
складу са законом којим се уређује
приватизација доставља потврду Министарства
привреде да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Напомена: Понуђачи регистровани у страној
држави, достављају одговарајуће доказе о
измирењу пореских обавеза, доприноса и других
јавних дажбина издате од надлежног органа
државе у којој имају седиште или пребивалиште.
Докази не могу бити старији од два месеца пре
дана отварања понуда.
Попуњен, потписан и евентуално оверен
Образац
5
ОБРАЗАЦ
ИЗЈАВЕ
О
ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2.
ЗАКОНА, који је саставни део ове конкурсне
документације.

Важећа дозвола надлежног органа за
Фотокопија важеће дозволе надлежног органа
обављање делатности која је
(издаје Министарство унутрашњих послова)
предмет јавне набавке,
лиценца за вршење послова монтаже,
пуштања у рад и
5.
одржавање
система
техничке
заштите и обуке корисника - Закона
о приватном обезбеђењу ("Сл.
гласник РС", бр. 104/2003, 42/2015 и
87/2018)
Понуђачи који су уписани у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре нису
дужни да достављају доказе о испуњености услова из тач. 1. до 4., али је пожељно да доставе
доказ о упису у Регистар понуђача или изјаву (у слободној форми) којом потврђују да су
уписани у Регистар понуђача.
Напомена: Услове из тач. 1. до 4. дужан је да испуни сваки учесник у заједничкој понуди,
односно сваки подизвођач у зависности да ли је у питању група понуђача или понуђач подноси
понуду са подизвођачем.
Услове из тач.5. дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извешење дела
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Додатни услoви зa учeшћe у пoступку
jaвнe нaбaвкe из члaнa 76. Закона
Ред.
бр.

Пoтрeбни дoкaзи из члaнa 77. став 2. Закона
и oргaни нaдлeжни зa њихoвo издaвaњe:

Понуђач располаже са неопходним пословним капацитетом:
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1.

2.

3.

4.

Ред.
бр.

Да је у претходне 2 године од дана
објављивања Позива за подношење
понуда у предметном поступку
испоручио и уградио минимум три
мониторинг центра са контролерима
за видео зид
Да је да је у претходне 2 године
испоручио и уградио минимум три
система техничке заштите са
интеграцијским софтвером који
интегришу систем видео надзора,
алармни систем, систем контроле
приступа у једну платформу
Да испуњава услове прописане ISO
стандардима (ISO 9001, ISO 27001,
ISO 14001, OHSAS 18001)

1. Ауторизација произвођача MAF
(Manufacturer Authorization Form)
за опрему коју понуђач нуди у
овој јавној набавци
2. Ауторизација произвођача MAF
(Manufacturer Authorization Form)
за интеграцијски софтвер који
понуђач нуди у овој јавној
набавци

Фотокопије Уговора и рачуна или потврда
крајњих наручилаца

Фотокопије Уговора и рачуна или потврда
крајњих наручилаца

Фотокопије важећих сертификата (ISO 9001,
ISO 27001, ISO 14001, OHSAS 18001).
Сертификати морају бити насловљени на
понуђача, морају бити издати од стране
акредитованих
сертификационих
кућа
признатих
од
стране
међународног
акредитационог тела или Акредитационог Tела
Србије (ATC-а).
1. Фотокопија MAF-a или ауторизационог
документа издатог од произвођача опреме.
2. Фотокопија MAF-a или ауторизационог
документа
издатог
од
произвођача
интеграцијског софтвера.

Понуђач располаже са неопходним кадровским капацитетом:

Понуђач мора да има:
1. Фотокопије уовора о ангажовању минимум 1
најмање 5 запослених и/или
дипломираног инжењера са лиценцама 353 и
уговором ангажованих лица, и то
453. Потврда инжењерске коморе да је
минимум:
лиценца 353 као и лиценца 453 важећа.
1. Један инжењер са лиценцама 353 и 2. Фотокопија сертификата издатог од стране
453,
произвођача софтвера или други
2. Два инжењера обучена за рад са
ауторизациони документ произвођача.
интеграцијским софтвером,
3. Фотокопија сертификата издатог од стране
3. Два техничара обучена за рад са
произвођача опреме или други
понуђеном опремом.
ауторизациони документ произвођача.
ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ:
Крајњи рок за обилазак локације је пет дана пре истека рока за подношење понуда.
1.

Сва заинтересована лица су у обавези да
изврше обилазак локације на којој ће се
испоручити и поставити добра која су
предмет ове јавне набавке како би
остварили директан увид у ситуацију на
месту на којем ће се предметна добра
испоручити и поставити, уз претходну

Понуђач ће по обиласку локације добити
потврду о обиласку, односно попуњен, потписан
и оверен Образац 7 - Образац ИЗЈАВЕ О
ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈА И УПОЗНАВАЊУ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
НАРУЧИОЦА
СА
ПОТВРДОМ, који чини саставни део ове
конкурсне документације.
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најаву писменим путем на електронску Понуде које не садрже наведену потврду о
пошту:
обиласку локације, односно наведени Образац 7,
jasmina.dapcevic@gspns.rs
и/или биће одбијене као неприхватљиве.
ozren.kartalovic@gspns.rs два радна дана
унапред .
Додатне услове учесници из групе понуђача испуњавају заједно, на начин да макар један од
понуђача испуњава самостално услов или да те услове испуњавају збирно. Испуњавање
додатних услова не може се доказивати преко подизвођача. Подизвођач не мора да
испуњава додатне услове.
НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац
може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на
основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинале или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издатои од стране надлежних органа
те државе.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуда, због
тога што она у тренутку подношења понуда нису могла бити издата по прописима државе у
којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то,
Наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном
року.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају горе наведени докази ( докази из чл.
77 ЗЈН), понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву дату под кривичном
и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе.
Сва документа која се према Хашкој конвенцији од 05. октобра 1961. године сматрају
јавним исправама, a која су издата од стране органа иностраних држава, морају бити
снабдевена Apostille потврдом органа државе који је издао ту исправу, тако да је њихова
веродостојност потврђена. Ова обавеза се односи посебно на: (1) документацију коју издаје
орган или службеник државног правосуђа (2) административне исправе (3) исправе које је
издао или оверио јавни бележник и (4) службене изјаве, као што су наводи о упису у јавне
књиге, овера тачности датума, овера потписа и сл. када су стављене на приватне исправе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези
са испуњеношћу услова из поступка која наступи до доношења одлуке о избору
најповољније понуде, односно закључења Уговора, као и током важења Уговора и да је
документује на прописан начин.

Страна 15 од 58

4. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
1. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
2. У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, наручилац ће
уговор доделити понуђачу који је понудио краћи рок испоруке. Ако је и рок испоруке исти,
наручилац ће доделити уговор понуђачу који је понудио дужи гарантни рок.
5. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ















Понуда се подноси на приложеним обрасцима који су саставни део конкурсне
документације или обрасцима који су у потпуности у складу са обрасцима датим у овој
конкурсној документацији.
Сви oбрaсци из кoнкурснe дoкумeнтaциje мoрajу бити пoпуњeни трaжeним пoдaцимa, и
пoтписaни oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa пoнуђaчa, а оверени уколико понуђач у свом
пословању употребљава печат.
Понуђач који у свом пословању не употребљава печат у складу са законом и оснивачким
актом, није дужан да тражену документацију оверава печатом, али је пожељно да достави
акт којим је код понуђача регулисана употреба печата.
Пожељно је да се обрасци достављају по редоследу како је наведено у конкурсној
документацији.
Понуда која не садржи све обрасце и доказе у складу са захтевима наведеним у овој
конкурсној документацији, односно која није сачињена на начин како је наведено, биће
одбијена као нерпихватљива.
Обрасци који чине саставни део понуде су:
Образац 1 - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ;
Образац 2 - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, са упутством како да се попуни;
Образац 3 - ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ (Достављање овог
обрасца није обавезно). Сходно одредбама члана 88. ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде
достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припремања
понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако
је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у
складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства
обаезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди;
Образац 4 - Образац ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ;
Образац 5 - Образац ИЗЈАВЕ о поштовању обавеза из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да понуђач нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;
Образац 6 - Менично писмо – овлашћење;
Образац 7 - Образац изјаве о обиласку локација и упознавању инфраструктуре наручиоца са
потврдом.
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Образац 1
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
1. У складу са конкурсном документацијом за јавну набавку добара – Опремање
информационих, комуникационих и система надзора, реконструкција инфраструктуре и
набавка опреме, ЈН број 26/19, понуђач/носилац посла:
Пословно име
Адреса седишта
Матични број понуђача
Порески идентификациони број (ПИБ)
Одговорно лице Понуђача (потписник
уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Рачун понуђача
Разврставање правних лица (по величини)

Уписати:
Уписати:
Уписати:
Уписати:
Уписати:
Уписати:
Уписати:
Уписати:
Уписати:
Уписати:
Заокружити

микро

мало

средње

велика

2. ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке
понуде, уколико понуду подноси група понуђача:
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача
Адреса подизвођача

Уписати:
Уписати:
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Уписати:

Матични број подизвођача

Уписати:

Порески идентификациони број
подизвођача (ПИБ)

Уписати:

Име и презиме особе за контакт
Електронска адреса подизвођача (е-маил)

Уписати:
Уписати:

Телефон/Факс
Проценат укупне вредности набавке које ће
Понуђач поверити подизвођачу, а који не
може бити већи од 50%, као и део предмета
набавке
који
ће
извшрити
преко
подизвођача

Уписати:

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Уписати:

Назив понуђача

Уписати:

Адреса понуђача

Уписати:

Матични број понуђача
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ)

Уписати:
Уписати:

Име и презиме особе за контакт
Електронска адреса понуђача (е-маил)

Уписати:
Уписати:

Телефон/Факс
Број рачуна понуђача и назив банке

Уписати:

3. ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
(максимално до 45 дана)

У року од ________ дана од датума издавања
исправне фактуре (рачуна) понуђача за поједине
ставке, према датим јединичним и укупним ценама,
а након овере Записника од стране представника
наручиоца и понуђача, којим се констатује да је
понуђач испоручио сва добра, извршио све услуге и
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обавио све радове предвиђене предметниим
ставкама на предвиђен начин, у свему у складу са
конкурсном документацијом.
Рок важења понуде
(изражен у броју дана, не може
____________ дана
бити краћи од 75 дана од дана
отварања понуда)
У року од ____________ месеци од дана пријема
поруџбенице, односно налога наручиоца, понуђач
мора да испоручи сва добра, изврши све услуге и
Рок испоруке
обави све радoвe предвиђене предметниим ставкама
(изражен у месецима, максимално
у делу ове конурсне документације под називом:
6 месеци)
"ТЕХНИЧКИ ОПИС ИНТЕГРИСАНОГ ВИДЕО
НАДЗОРА", на предвиђен начин, у свему у складу
са конкурсном документацијом.

Место и начин испоруке

Место испоруке, монтаже опреме
(добара),
пуштања у рад и обуке корисника је на адреси
Наручиоца, Футошки пут 46, Нови Сад.

Гарантни рок
____________ месеци
(изражен у месецима, минимално
12 месеци од дана пуштања у рад
добара, односно дана сачињавања
Записника којим се констатује да
је понуђач испоручио добра
извршио све услуге и обавио све
радoвe предвиђене предметниим
ставкама у делу ове конурсне
документације
под
називом:
"ТЕХНИЧКИ
ОПИС
ИНТЕГРИСАНОГ
ВИДЕО
НАДЗОРА" на предвиђен начин, у
свему у складу са конкурсном
документацијом)
Место и датум:
__________________________
Потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________________
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци
који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати
образац понуде. Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача или уколико има
више учесника заједничке понуде, копирати образац онолико пута колико је подизвођача,
односно УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ и за сваког попунити податке о
подизвођачу, односно члану групе понуђача.
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Образац 2

Образац структуре цене
са упутством како да се попуни

ЈГСП НОВИ САД

Табела А: Предмер и предрачун опреме за инсталацију у објекту: Гаража објекат Г, радионица и магацин

Р.
бр.

Назив добара / услуга / радова

1

2

1.

Kamera tipa bullet rezolucije 2MP
1/2.7”, 2 megapiksela
2.8mm fiksni objektiv (3.6 mm
opciono)
Domet IR LED 30m
H.265& H.264 dual-stream
encoding
Maksimalno
25/30fps@1080P(1920×1080)
DWDR, Dan / Noć, 3DNR ,
AWB, AGC, BLC
Zaštita IP67
Napajanje PoE

Произвођач и
ознака
произвођача
свих понуђених
добара

Јед.
мере

Колич
и
на

3

4

5

kom.

22

Јединична
цена
без ПДВ-а
(рсд/
јединица
мере)

Јединична
цена
са ПДВ-ом
(рсд/
јединица
мере)

Укупна цена
за дате
количине без
ПДВ-а
(дин)

Укупна цена за
дате количине са
ПДВ-ом
(дин)

6

7

8 (5x6)

9 (5x7)
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2.

3.

Mrežni video snimač za 32 IP
kamere
rezolucija snimanja 8
megapiksela, Bit Rate 16Kbps ~
20Mbps po kanalu , 1 HDMI
izlaz, 1 VGA izlaz, rezolucija
HDMI:max 3840×2160, VGA:
max 1920×1080
4 alarmna ulaza, 2 alatmna izlaza,
dvosmerna audio komunikacija,
mogućnost priključenja do 2
SATA hard diska 6TB, 2 USB
porta, nadzor putem Interneta,
softver za pametne mobilne
telefone
Radna temperatura -10°C ~
+55°C
Kompatibilan sa integracijskim
softverom
Switch uređaj sa 16 PoE porta
2*10/100/1000 Base-T (Combo
port)
2*1000 Base-X (Combo port)
16*10/100 Base-T (PoE power
supply)
Radna temperature -10℃~55
Potrošnja pojedinačno PoE ≤30W,
ukupno≤250W

kom.

1

kom.

1
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4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Switch uređaj sa 8 PoE porta
1*1000 Base-X
1*10/100/1000 Base-T
8*10/100 Base-T (PoE power
supply)
Potrošnja: Total≤96W
Radna temperatura: -30°C~65°C
Kutija za smeštanje switch
uređaja
Isporuka mrežnog kabla UTP
CAT 5e
Isporuka kabla PPL 3x1.5mm2
Sitan nespecifirani potrošni
materijal
Postavljanje kablovske instalacije
Montaža opreme i građevinski
radovi
Programiranje sistema, puštanje u
rad, obuka korisnika

kom.

1

kom.

1

m

2250

m

435

pauš.

1

pauš.

1

pauš.
pauš.

1
1

Укупно РСД без ПДВ-а
Укупно РСД са ПДВ-ом
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Табела Б: Предмер и предрачун опреме за инсталацију у објекту: Гаража објекат Х, радионица и котларница

Р.
бр.

Назив добара / услуга / радова

1

2

1.

2.

Kamera tipa bullet rezolucije 2MP
1/2.7”, 2 megapiksela
2.8mm fiksni objektiv (3.6 mm
opciono)
Domet IR LED 30m
H.265& H.264 dual-stream
encoding
Maksimalno 25/30fps@1080P
(1920×1080)
DWDR, Dan/Noć, 3DNR , AWB,
AGC, BLC
Zaštita IP67
Napajanje PoE
Mrežni video snimač za 16 IP
kamera
rezolucija snimanja 8
megapiksela, Bit Rate 16Kbps ~
20Mbps po kanalu , 1 HDMI
izlaz, 1 VGA izlaz, rezolucija
HDMI: max 3840×2160, VGA:
max 1920×1080
4 alarmna ulaza, 2 alatmna izlaza,

Произвођач и
ознака
произвођача
свих понуђених
добара

Колич
и
на

Јединична
цена
без ПДВ-а
(рсд/
јединица
мере)

Јединична
цена
са ПДВ-ом
(рсд/
јединица
мере)

Укупна цена
за дате
количине без
ПДВ-а
(рсд)

Укупна цена за
дате количине са
ПДВ-ом
(рсд)

Јед.
мере

3

4

5

6

7

8 (5x6)

9 (5x7)

kom.

10

kom.

1
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3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

dvosmerna audio komunikacija,
mogućnost priključenja do 2
SATA hard diska 6TB, 2 USB
porta, nadzor putem Interneta,
softver za pametne mobilne
telefone
Radna temperatura -10°C ~
+55°C
Kompatibilan sa integracijskim
softverom
Switch uređaj sa 8 PoE porta
1*1000 Base-X
1*10/100/1000 Base-T
8*10/100 Base-T (PoE power
supply)
Potrošnja: Total≤96W
Radna temperatura: -30°C~65°C
Switch uređaj sa 4 PoE porta
1*100/1000 Base-X
1*10/100/1000 Base-T
4*10/100 Base-T (PoE power
supply)
Potrošnja: Total≤60W
Radna temperatura: -30°C~65°C
Kutija za smeštanje switch
uređaja
Isporuka mrežnog kabla UTP
CAT 5e
Isporuka kabla PPL 3x1.5mm2
Sitan nespecifirani potrošni
materijal
Postavljanje kablovske instalacije

kom.

1

kom.

1

kom.

1

m

1250

m

250

pauš.

1

pauš.

1
Страна 24 од 58

10.
11.

Montaža opreme i građevinski
radovi
Programiranje sistema, puštanje u
rad, obuka korisnika

pauš.

1

pauš.

1

Укупно РСД без ПДВ-а
Укупно РСД са ПДВ-ом

Табела В: Предмер и предрачун опреме за инсталацију у објекту: Гаража објекат K, радионица за поправку аутобуса

Р.
бр.

Назив добара / услуга / радова

1

2

1.

Kamera tipa bullet rezolucije 2MP
1/2.7”, 2 megapiksela
2.8mm fiksni objektiv (3.6 mm
opciono)
Domet IR LED 30m
H.265& H.264 dual-stream
encoding
Maksimalno
25/30fps@1080P(1920×1080)
DWDR, Dan/Noć, 3DNR , AWB,
AGC, BLC
Zaštita IP67
Napajanje PoE

Произвођач и
ознака
произвођача
свих понуђених
добара

Јед.
мере

Колич
и
на

3

4

5

kom.

18

Јединична
цена
без ПДВ-а
(рсд/
јединица
мере)

Јединична
цена
са ПДВ-ом
(рсд/
јединица
мере)

Укупна цена
за дате
количине без
ПДВ-а
(рсд)

Укупна цена за
дате количине са
ПДВ-ом
(рсд)

6

7

8 (5x6)

9 (5x7)
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2.

3.

Mrežni video snimač za 16
IP kamera rezolucija snimanja 8
megapiksela, maksimalna brzina
snimanja po kanalu 8Mbps, 1
HDMI izlaz, 1 VGA izlaz, izlazna
rezolucija do 1920x1080, 4
alarmna ulaza, 2 relejna izlaza,
dvosmerna audio komunikacija,
mogućnost priključenja do 2
SATA hard diska, 2 USB porta,
nadzor putem Interneta, softver za
pametne mobilne telefone,
12VDC
Kompatibilan sa integracijskim
softverom
Mrežni video snimač za 32 IP
kamere
rezolucija snimanja 8
megapiksela, Bit Rate 16Kbps ~
20Mbps po kanalu , 1 HDMI
izlaz, 1 VGA izlaz, rezolucija
HDMI:max 3840×2160, VGA:
max 1920×1080
4 alarmna ulaza, 2 alatmna izlaza,
dvosmerna audio komunikacija,
mogućnost priključenja do 2
SATA hard diska 6TB, 2 USB
porta, nadzor putem Interneta,
softver za pametne mobilne
telefone
Radna temperatura -10°C ~
+55°C
Kompatibilan sa integracijskim
softverom

kom.

1

kom.

1
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4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Switch uređaj sa 16 PoE porta
2*10/100/1000 Base-T (Combo
port)
2*1000 Base-X (Combo port)
16*10/100 Base-T (PoE power
supply)
Radna temperature -10℃~55
Potrošnja pojedinačno PoE ≤30W,
ukupno≤250W
Switch uređaj sa 4 PoE porta
1*100/1000 Base-X
1*10/100/1000 Base-T
4*10/100 Base-T (PoE power
supply)
Potrošnja: Total≤60W
Radna temperatura: -30°C~65°C
Kutija za smeštanje switch
uređaja
Isporuka mrežnog kabla UTP
CAT 5e
Isporuka kabla PPL 3x1.5mm2
Sitan nespecifirani potrošni
materijal
Postavljanje kablovske instalacije
Montaža opreme i građevinski
radovi
Programiranje sistema, puštanje u
rad, obuka korisnika

kom.

1

kom.

1

kom.

1

m

1960

m

375

pauš.

1

pauš.

1

pauš.

1

pauš.

1

Укупно РСД без ПДВ-а
Укупно РСД са ПДВ-ом
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Табела Г: Предмер и предрачун опреме за инсталацију у објекту: МАС, Главна аутобуска станица Нови Сад

Р.
бр.

Назив добара / услуга / радова

1

2

1.

Kamera tipa bullet rezolucije 2MP
1/2.7”, 2 megapiksela
2.8mm fiksni objektiv ( 3.6 mm
opciono )
Domet IR LED 30m
H.265& H.264 dual-stream
encoding
Maksimalno
25/30fps@1080P(1920×1080)
DWDR, Dan/Noć, 3DNR , AWB ,
AGC, BLC
Zaštita IP67
Napajanje PoE

Произвођач и
ознака
произвођача
свих понуђених
добара

Јед.
мере

Колич
и
на

3

4

5

kom.

41

Јединична
цена
без ПДВ-а
(рсд/
јединица
мере)

Јединична
цена
са ПДВ-ом
(рсд/
јединица
мере)

Укупна цена
за дате
количине без
ПДВ-а
(рсд)

Укупна цена за
дате количине са
ПДВ-ом
(рсд)

6

7

8 (5x6)

9 (5x7)
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2.

3.

4.

Kamera tipa mini dome rezolucije
2MP
1/2.9”, 2 megapiksela
2.8mm fiksni objektiv (3.6 mm
opciono)
Domet IR LED 30m
H.264+ & H.264 dual-stream
encoding
Maksimalno 25/30fps@1080P
(1920×1080)
Zaštita IP67, IK10
Napajanje PoE
Kamera tipa bullet
1/2.8” 2Megapixel progressive scan
STARVIS™ CMOS
H.265&H.264 triple-stream
encoding
50/60fps@1080(1920×1080)
Smart Detection supported
(Tripwire, Intrusion, Object
Abandoned/Missing, Face
Detection)
3.6mm fixed lens
2/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out
IR distance 50m
Podržava ePoE napajanje sa
prenosom podataka do 800m
udaljenosti preko UTP kabla
Micro SD memory, IP67, IK10,
PoE
Mrežni video snimač za 32 IP
kamere
rezolucija snimanja 8 megapiksela,

kom.

10

kom.

8

kom.

2
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5.

6.

7.

Bit Rate 16Kbps ~ 20Mbps po
kanalu , 1 HDMI izlaz, 1 VGA
izlaz, rezolucija HDMI: max
3840×2160, VGA: max 1920×1080
4 alarmna ulaza, 2 alatmna izlaza,
dvosmerna audio komunikacija,
mogućnost priključenja do 2 SATA
hard diska 6TB, 2 USB porta,
nadzor putem Interneta, softver za
pametne mobilne telefone
Radna temperatura -10°C ~ +55°C
Kompatibilan sa integracijskim
softverom
Switch uređaj sa 16 PoE porta
2*10/100/1000 Base-T (Combo
port)
2*1000 Base-X (Combo port)
16*10/100 Base-T (PoE power
supply)
Radna temperature -10℃~55
Potrošnja pojedinačno PoE ≤30W,
ukupno≤250W
Industrijski ePoE switch uređaj sa 4
PoE portaPodržava PoE prenos do
800m sa ePoE
tehnologijom1*100/1000 BaseX1*10/100/1000 Base-T4*10/100
Base-T(PoE power supply)
Switch uređaj sa 8 PoE porta
1*1000 Base-X
1*10/100/1000 Base-T
8*10/100 Base-T (PoE power
supply)

kom.

3

kom.

1

kom.

1
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Potrošnja: Total≤96W
Radna temperatura: -30°C~65°C

8.

9.
10.

Alarmna centrala
8 alarmnih ulaza, 4 alarmna izlaza
(30VDC 1A)
1 izlaz za kontrolisanu sirenu
Podržava 8 šifratora za
programiranje
IP mreža: 1 x 10M/100M RJ45 port
Rezervno napajanje 12V/7AH
Lead-acid baterija
Radna temperatura: -10°C-+55°C
Kompatibilna sa integracijskim
softverom
Isporuka i montaža detektora
pokreta PIR & Microwave
Spoljna alarmna sirena 125dB/1m,
polikarbonsko spoljno kućište

kom.

1

kom.

5

kom.

1

11.

Unutrašnja alarmna sirena

kom.

1

12.

Isporuka akumulatora 12V, 7Ah

kom.

2

kom.

2

kom.

1

kom.

1

13.

14.

15.

Isporuka i montaža šifratora
20 tastera i LCD ekran
komunikacija RS485
napajanje DC12V
Računar minimalnih karakteristika
CPU i5/RAM 8GB/HD
grafika/1TB/Win 10Pro
Monitor
Veličina ekrana 23.8"
Rezolucija 1.920 x 1.080
Tip ekrana FHD LCD
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16.
17.

Osvetljenje 250cd/m²
Odziv 5ms
Input HDMI×1, VGA(D-Sub)×1,
Audio×1
Kutija za smeštanje sviča, u
kompletu sa napajanjem
Isporuka mrežnog kabla UTP CAT
5e

kom.

3

m

2800

18.

Isporuka kabla JHSTH 3x2x0.6

m

250

19.

Isporuka SFTP kabla kat. 5E sa
čeličnom žicom

m

820

20.

Isporuka kabla PPL 3x1.5mm2

m

750

21.

Isporuka kabla SKS 2X16AL

m

200

m

200

m

990

kom.

1

pauš.

1

pauš.

1

22.
23.

24.

25.
26.

Isporuka i montaža PNK regala
(LxDxH=2000mmx50mmx50mm)
PVC kanalna kutija za vođenje
instalacije 20x20mm
Rack ormar visine 12HU, širine
19", nazidni, fleksibilna
konstrukcija, staklena vrata sa
bravom, mobilne prednje i zadnje
šine 19", u kompletu sa napojnom
letvom
Sitan nespecifirani potrošni
materijal
Postavljanje kablovske instalacije
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27.
28.

Montaža opreme i građevinski
radovi
Programiranje sistema, puštanje u
rad, obuka korisnika

pauš.

1

pauš.

1

Укупно РСД без ПДВ-а
Укупно РСД са ПДВ-ом
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Табела Д: МОНИТОРИНГ ЦЕНТАР

Р.
бр.

Назив добара / услуга / радова

1

2

1

Video Wall Matrix Controller
19” standardno 4U ATCA
industrijsko kućište
Jednostavna konfiguracija sa
izmenjivim karticama
320ch@D1 ili 80ch@1080P
enkodiranje signala (u potpunosti
popunjen)
1500ch@D1 ili 320ch@1080P ili
80ch@4K dekodiranje signala (u
potpunosti popunjen)
Podržava 320ch@1080P H.265
dekodiranje signala (u potpunosti
popunjen)
Podržava analogne/digitalne video
signale kao ulaz ili izlaz matrice
Podržava SD/HD video signale za
izlaz i switching matrice
Podržava enkodiranje
nekompresovanog digitalnog
signala za izlaz

Произвођач и
ознака
произвођача
свих понуђених
добара

Колич
и
на

Јединична
цена
без ПДВ-а
(рсд/
јединица
мере)

Јединична
цена
са ПДВ-ом
(рсд/
јединица
мере)

Укупна цена
за дате
количине без
ПДВ-а
(рсд)

Укупна цена за
дате количине са
ПДВ-ом
(рсд)

Јед.
мере

3

4

5

6

7

8 (5x6)

9 (5x7)

kom.

1
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6 RJ-45 gigabitnih mrežnih
portova za komunikaciju
Podržava
TCP/IP/RTP/RTSP/RTCP/TCP/U
DP/DHCP/PPPoE mrežne
protokole
Mogućnost slanja videa van
lokalne mreže na video-zid
Mogućnost reseta, nadogradnje,
itd. bez direktnog pristupa uređaju
Automatsko podešavanje VGA
signala
10 slotova za kartice
Maksimalno 10 ulaznih ili 10
izlaznih kartica
Kompatibilan sa integracijskim
softverom

2

Izlazna video kartica
Kapacitet dekodiranja
8ch@12MP/8ch@4K/32ch@1080
P/150ch@D1
Interfejs 6ch HDMI
Podela 1/4/6/8/9/16/25/36

kom.

1

3

Monitor za video-zid 42,5" sa
LED osvetljenjem
Dijagonala: 42,5"(16: 9)
Panel pogodan za 24/7/365
neprekidni rad
Rezolucija: 1920x1080
Osvetljenje: 350cd/m2

kom.

2
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4

5

6

Switch uređaj sa 16 PoE porta
2*10/100/1000 Base-T (Combo
port)
2*1000 Base-X (Combo port)
16*10/100 Base-T (PoE power
supply)
Radna temperatura -10℃~55
Potrošnja pojedinačno PoE ≤30W,
ukupno≤250W
Kontroler kontrole pristupa
Podrška za 100.000 važećih
kartica i 150.000 zapisa
Podržava karticu, šifru, otisak
prsta i kombinacije
TCP / IP ili RS485 interfejs za PC
Wiegand/RS485 interfejs za čitače
Anti-pass back funkcija, multidoor interlock, multi-card open
Radna temperatura: -30 C do +60
C
Kompatibilan sa integracijskim
softverom
Čitač kartice
Format kartice 125Khz
Komunikacioni interfejs: RS485/Wiegand
Radna temperatura: -20 C do +60
C

7

Električna brava

8

Prepravka postojećih vrata radi
ugradnje elektroprihvatnika
Kamera tipa bullet rezolucije 2MP

9

kom.

1

kom.

1

kom.

2

kom.

1

pauš.

1

kom.

1
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10

1/2.7”, 2 megapiksela
2.8mm fiksni objektiv ( 3.6 mm
opciono )
Domet IR LED 30m
H.265& H.264 dual-stream
encoding
Maksimalno
25/30fps@1080P(1920×1080)
DWDR , Dan / Noć, 3DNR ,
AWB , AGC, BLC
Zaštita IP67
Napajanje PoE
Integracijska platforma svih
sistema tehničke zaštite (integriše
u jednu platformu sistem video
nadzora, alarmni sistem, sistema
kontrole pristupa i ostale sisteme
tehničke zaštite). Centralna
integracijska platforma je
platforma otvorenog koda (Open
Source), treba da integriše sve
sisteme tehničke zaštite različitih
proizvođača u jedan sistem, da
omogući dvosmerni rad putem IP
protokola. Svi mrežni video
snimači se prate putem
integracijske platforme,
mogućnost pregleda snimaka po
različitim kriterijuma: izabrani
vremenski period, po kameri...,
monitorisanje veze sa kamerom sa
davanjem alarma u slučaju
prekida veze, mogućnost eksporta
snimka sa zvukom u avi format,

kom.

1
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virtuelni džoistik sa PTZ
funkcijom. Automatsko
prepoznavanje registarskih oznaka
sa vozila. Sve tablice vozila mogu
da se nalaze listi koju formira
korisnik, i ta lista se takođe čuva u
bazi i može automatski da izda
obaveštenje u slučaju
automatskog prepoznavnaja
tablice sa liste. Preko integracijske
platforme se kompletno nadzire i
upravlja sa video alarmnim
centralama, odnosno može da se
uključuje/isključuje sistem,
izoluju potrebne zone, audio i
vizuelno upozorenje na monitoru
u slučaju alarmne situacije.
Upravljanje sistemom kontrole
pristupa, otključavanjezaključavanje brave ili magneta
na vratima kao i log sa
informacijama o korisnicima koji
su pristupili određenoj zoni
šićenoj kontrolom pristupa.
Visoko razvijeni modul video
analitike koji u sprezi sa kamerom
za video analitiku daje alarmna
stanja u slučaju povreda alarmne
zone, presecanje linije iz
odeđenog smera, zadržavanja u
određenoj oblasti, uklanjanje
objekata, ostavljanje objekata i
slično. Kompletna kontrola nad
video zidom putem IP protokola,
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uvezivanje postojećeg
menadžment softvera na video zid
putem ulaznih kartica.Tehničke
karakteristike:Embedded Linux
System, C/S Architecture, stabilan
rad 24/7, broj uređaja 500, broj
kanala 2000, ONVIF kanala 100,
500 kanala za auto registraciju,
200 ulogovanih korisnika,
neograničen broj memorisanih
korisnika, 256 vrata, protok
700Mbps, 4 RJ45
10/100/1000Mbps, 15 hard
diskova za smeštaj podataka do
200TB, RAID 0/1/5/6/10, podrška
za IP kamere, IP speed dome
kamera, NVR, DVR, MDVR,
ITC, Kontrola pristupa, Video
interfone, Alarmne centrale, ROS,
statistika brojanja ljudi, podrška
za video zid, podrška GIS
(ubacivanje mapa objekata sa
ucrtavanjem pozicija elemenata
sistema tehničke zaštite)
11

12

13

Hard disk kapaciteta 4TB
Rek orman 22U/19" stojeći,
staklena vrata sa bravom, točkići i
nožice sa nivelacijom, prednje i
zadnje šine 19"
Potrebna kablovska instalacija sa
postavljajem

kom.

11

kom.

1

pauš.

1
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14

Montaža opreme

pauš.

1

Укупно РСД без ПДВ-а
Укупно РСД са ПДВ-ом

Укупно РСД (А+Б+В+Г+Д) РСД без ПДВ-а
Укупно РСД (А+Б+В+Г+Д) РСД са ПДВ-ом
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене и то на следећи начин:
- у колони 3. уписати назив произвођача и ознаку произвођача понуђеног добра;
- у колони 6. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а;
- у колони 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом;
- у колони 8. уписати колико износи укупна цена за дате количине без ПДВ-а;
- у колони 9. уписати колико износи укупна цена за дате количине са ПДВ-ом;
- на крају сваке табеле уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а и са ПДВ-ом;
- на крају Обрасца структуре цене уписати укупну цену предмета набавке (А+Б+В+Г+Д) без ПДВ-а и са ПДВ-ом.
Напомена: Приликом вредновања и оцењивања понуда узима се у обзир укупна цена предмета набавке (А+Б+В+Г+Д) без ПДВ-а.

Место и датум:

Потпис овлашћеног лица
понуђача

________________________
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Образац 3
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ (навести
назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како
следи у табели:
Трошкови припремања понуде:
Редни Спецификација трошкова по
број
врсти трошка

Износ без ПДВ-а

Износ са ПДВ-ом

(у динарима)

(у динарима)

Укупан износ трошкова припремања понуде (без ПДВ-а):
Укупан износ трошкова припремања понуде (са ПДВ-ом):
Напомена: Сходно одредбама члана 88. Закона понуђач може да у оквиру понуде достави
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припремања понуде
сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је
поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу
са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења,
под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Достављање овог обрасца није обавезно.

Место и датум:___________________________
Потпис овлашћеног лица
понуђача
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Образац 4
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона,
понуђач_______________________________________________________(уписати пословно
име и адресу понуђача) даје:
ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
отвореном поступку јавне набавке добара – Опремање информационих, комуникационих и
система надзора, реконструкција инфраструктуре и набавка опреме, ЈН број 26/19, поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:_____________________________
Потпис овлашћеног лица
понуђача

Напомене: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да
је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке
у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку
јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
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Образац 5
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач __________________________________________ (навести назив понуђача) у
отвореном поступку јавне набавке добара – Опремање информационих, комуникационих и
система надзора, реконструкција инфраструктуре и набавка опреме, ЈН број 26/19,
поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде.

Место и датум
________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
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Образац 6
СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА
На основу Закона о меници ("Сл. Лист ФНРЈ“, бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70
и 57/89, "Сл. лист СРЈ ", бр. 46/96 и "Сл. лист СЦГ бр. 1/2003 – Уставна повеља) и тачке 1,
2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за
извршење платних трансакција у динарима („Сл. гласник РС“, бр. 55/2015, 78/2015, 82/2017,
65/2018, 78/2018 и 22/2019)
ДУЖНИК: __________________________________________________________, ИЗДАЈЕ:
МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА
КорисникПоверилац:

ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“,
Нови Сад, Футошки пут 46

За јавну набавку:

Опремање информационих, комуникационих и система
надзора, реконструкција инфраструктуре и набавка опреме
Редни број јавне набавке 26/19

Предајемо вам бланко соло меницу, серија број: ____________________ и овлашћујемо ЈАВНО
ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, Нови Сад, Футошки пут 46, као
Повериоца, да предату бланко меницу може попунити на износ до ______________________динара
(словима:____________________________________________________________________________)
ОВЛАШЋУЈЕМО ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, Нови Сад,
Футошки пут 46, као Повериоца, да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, ИНИЦИРА
наплату-издавањем налога на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна Повериоца,
уколико:
 понуђач повуче своју понуду у периоду од момента предаје понуде до момента доношења
одлуке о избору најповољније понуде;
 понуђач чија се понуда изабере као најповољнија не потпише уговор о јавној набавци у року од
8 дана од дана пријема уговора на потписивање;
 понуђач чија се понуда изабере као најповољнија након потписивања уговора не испуни
уговорене обавезе у складу са одредбама предметног уговора и евентуално закључених
припадајућих анекса.
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату изврше на
терет рачуна Дужника тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату
заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због
обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и
прописима донетим на основу овог Закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на
повлачење и отказивање налога за наплату.
Менице су важеће и у случају да у току трајања јавне набавке предметних добара дође до: промене
лица овлашћених за заступање предузећа-дужника, лица овлашћених за располагање средствима са
рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивање нових правних
субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.
Датум издавања
меничног писма - овлашћења:
________________________

М.П.

ДУЖНИК-ИЗДАВАЛАЦ
МЕНИЦЕ
Потпис овлашћеног лица
___________________________
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Образац 7
ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ И УПОЗНАВАЊУ
ИНФРАСТРУКТУРЕ НАРУЧИОЦА СА ПОТВРДОМ
у отвореном поступку јавне набавке, ЈН број 26/19
Kао заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач __________________________________________ (навести назив понуђача)
Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да смо обишли
локације наручиоца и упознали његове информационе системе, инфраструктуру и
опрему, те да смо упознати са свим условима испоруке добара, вршења услуга и
извођење радова и да они не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени,
начину и року извршења.
Нови Сад
Број: ____________
Датум:____________

Понуђач
_____________________
Потпис овлашћеног лица

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈА И УПОЗНАВАЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ
НАРУЧИОЦА
Овлашћено лице наручиоца, овим путем потврђује да је понуђач дана _______ обишао
локације наручиоца и упознао његове информационе системе, инфраструктуру и
опрему, те да је упознат са свим условима испоруке добара, вршења услуга и извођења
радова и да они не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени, начину и
року извршења.

Нови Сад
Број: ____________
Датум:____________
М.П.

Наручилац
_____________________
Потпис овлашћеног лица
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6. МОДЕЛ УГОВОРА
Напомена: овај модел уговора мора бити попуњен са захтеваним подацима,
потписан од стране овлашћеног лица понуђача и достављен као саставни део
понуде.
Закључен дана __________ 2019. године у Новом Саду између:

-

ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“ НОВИ
САД, Футошки пут 46, 21137 Нови Сад, матични број: 08041822, ПИБ: 100277615,
рачун број: 160-920005-02 код Банке Интеза, Нови Сад, које заступа Милован
Амиџић, директор (у даљем тексту: Купац)
и

Попуњава понуђач који наступа самостално:
- ______________________________________________________,
кога
заступа
________________________ матични број: _____________, ПИБ: _______________,
број рачуна: _________________ банка _____________________________
(у даљем тексту: Продавац)
Попуњава понуђач који наступа са подизвођачем или група понуђача:
1.
______________________________________, у својству (Понуђач/Члан групе понуђача)
________________________, кога заступа ________________________, матични број:
_____________, ПИБ: _______________, број рачуна: _________________ банка
_____________________________
2.
______________________________________, у својству (Подизвођач/Члан групе
понуђача) ________________________, кога заступа ________________________ ,
матични број: _____________, ПИБ: _______________, број рачуна: _________________
банка _____________________________
3.
______________________________________, у својству (Подизвођач/Члан групе
понуђача) ________________________, кога заступа ________________________ ,
матични број: _____________, ПИБ: _______________, број рачуна: _________________
банка
(овај став не попуњава понуђач)
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац/Купац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама ("Службени
гласник Републике Србије", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015; у даљем тексту: ЗЈН),
спровео отворени поступак јавне набавке добара – Опремање информационих,
комуникационих и система надзора, реконструкција инфраструктуре и набавка опреме,
ЈН број 26/19,
- да је Понуђач/Продавац доставио Понуду број ______од________2019. године, која се
налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део, и
- да је Наручилац/Купац у складу са ЗЈН донео Одлуку о додели уговора број _____ од
_______2019. године.
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1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је опремање информационих, комуникационих и система надзора,
реконструкција инфраструктуре и набавка опреме (у даљем тексту: добра).
Продавац је дужан да испоручи добра у складу са Понудом број _______ од _____2019.
године (овај став не попуњава понуђач), а Купац је дужан да прими и плати уговорену цену
за испоручена добра.
2. КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНА
Члан 2.
Продавац је дужан да изврши опремање информационих, комуникационих и система
надзора, реконструкцију инфраструктуре и набавку опреме у складу са овим уговором,
односно Техничким описом и датом Понудом, које чине његов саставни део, као и
захтевима и/или налозима Купца.
Купац је дужан да након пријема благовременог писаног захтева Продавца достави
потребне податке и изврши неопходне припремне радње, омогући несметано извршење
испоруке опреме и реконструкцију инфраструктуре и плати уговорену цену за извршену
испоруку.
Квалитет и обухват извршенe испоруке опреме и реконструкције инфраструктуре мора у
свему бити усаглашен са условима који су дефинисани у датој Понуди и овом уговору.
Лице Купца задужено за координацију и контакт са Продавцем, као и за контролу
квалитета испоручене и постављене опреме, је запослени на пословима Шефа службе
развоја, информационих технологија и софтверског развоја или други запослени по
овлашћењу директора Купца.
Члан 3.
Купац и Продавац ће, непосредно након што Продавац у предвиђеном року и на предвиђен
начин изврши испоруку опреме и реконструкцију инфраструктуре записнички
констатовати да је Продавац извршиo опремање информационих, комуникационих и
система надзора, реконструкцију инфраструктуре и набавку опреме на предвиђен начин,
односно у квалитету и обухвату у свему усаглашеним са условима који су дефинисани у
свим техничким описима, карактеристикама и спецификацијама датим у Понуди.
Купац је дужан да писаним путем обавести Продавца о евентуалним неусаглашеностима
које се односе на квалитет и/или обухват и/или начин испоруке опреме и реконструкције
инфраструктуре и/или њихово неизвршење у предвиђеном року, одмах по њиховом
установљавању, и да га позове да отклони неусаглашености у одређеном максималном
року.
Продавац је дужан да без одлагања, а најкасније у максималном року одређеном од стране
Купца, отклони све неусаглашености које се односе на квалитет и/или обухват и/или начин
извршења испоруке опреме и реконструкције инфраструктуре и изврши их на предвиђени
начин, у свему усаглашено са стандардима извршења и на начин предвиђен техничким
описима, карактеристикама и спецификацијама датим у оквиру Понуде.
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У случају да Продавац није, ни у максималном року одређеном од стране Купца, отклонио
све евентуалне неусаглашености које се односе на квалитет извршења испоруке опреме и
реконструкције инфраструктуре према стандардима извршења и њиховог квалитета,
обухвата и начина извршења предвиђеног техничким описима, карактеристикама и
спецификацијама датим у оквиру Понуде, или уколико непосредно након истека
максималног рока одређеног од стране Купца није констатовано Записником, овереним од
стране Купца и Продавца, да је Продавац извршио испоруку опреме и реконструкцију
инфраструктуре на предвиђен начин, односно у квалитету и обухвату у свему
усаглашеним са условима који су дефинисани у свим техничким описима,
карактеристикама и спецификацијама датим у оквиру Понуде, Купац има право на
активирање средства обезбеђења у пуном износу и једнострани раскид Уговора.
3. РОК, УСЛОВИ И НАЧИН ИЗВРШЕЊА И ОДГОВОРНОСТ УГОВОРНИХ СТРАНА
Члан 4.
Продавац се обавезује да изврши испоруку опреме и реконструкцију инфраструктуре из
члана 1. овог уговора, у року од ____ месеци након пријема потребних података те
извршења неопходних припремних радњи од стране Наручиоца, у складу са датом
Понудом и овим уговором.
Члан 5.
У случају неизвршења обавеза Продавца и/или њиховог делимичног неизвршења и/или
неквалитетног извршења и/или њиховог неизвршења о предвиђеном року у свему у складу
са датом Понудом и овим уговором, а која нису последица више силе, Купац има право на
исплату уговорне казне у износу од 0,2 % од укупне цене, за сваки дан њиховог
непотпуног извршења.
Наплата уговорне казне ограничава се на износ од 10 % од укупне уговорене цене.
Продавац је дужан да исплати уговорну казну у року од седам дана од дана пријема
захтева Купца у вези са кашњењем.
Купац има права да утврђени и обрачунати износ уговорне казне наплати достављањем
обрачуна по основу уговорне казне.
Купац има права да утврђени и обрачунати износ уговорне казне наплати активирањем
средства обезбеђења без обавезе претходног обавештавања Продавца, ако Продавац не
поступу у складу са одредбама претходног става овог члана.
Исплата уговорне казне и накнада штете не ослобађа Продавца од испуњења Уговором
преузетих обавеза.
Наплата уговорне казне не искључује наплату штете коју је Купац претрпео због
неизвршења обавеза Продавца и/или њиховог делимичног неизвршења и/или
неквалитетног извршења и/или њиховог неизвршења о предвиђеном року у свему у складу
са датом Понудом и овим уговором.
У случају раскида Уговора, Наручилац има право и на накнаду штете која је једнака
износу разлике у цени добара набављених од трећих лица по новом уговору и цене из овог
уговора, заједно са зависним трошковима нове набавке.
4. ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 6.
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Купац врши плаћање по ценама и условима наведеним у Понуди, на основу исправне
фактуре коју је испоставио Продавац, а након овере Записника од стране Купца и
Продавца, којим се констатује да је Продавац извршио испоруку опреме и реконструкцију
инфраструктуре на начин предвиђен конкурсном документацијом.
Уговорена цена износи ________________________динара без урачунатог ПДВ-а,
односно___________________________динара са урачунатим ПДВ-ом.
Није дозвољена промена уговорене цене.
Члан 7.
Плаћање за извршену испоруку испоруку опреме и реконструкцију инфраструктуре Купац
врши у року од ______ дана од дана пријема исправне фактуре, а након овере Записника
од стране Купца и Продавца, којим се констатује да је Продавац извршио испоруку
испоруку опреме и реконструкцију инфраструктуре на начин предвиђен конкурсном
документацијом.
Обавеза плаћања од стране Купца је испуњена када је извршен пренос средстава банци
Продавца, а у складу са одредбама Закона о платном промету.
5. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 8.
Продавац се обавезује да, на име обезбеђења уредног и квалитетног извршења свих
уговорних обавеза, укључујући и случај да Продавац не изврши потпуно и савесно све
своје уговорене обавезе за време трајања овог уговора, у тренутку закључења уговора
преда Наручиоцу бланко сопствену меницу потписану од стране овлашћеног лица Продавца,
оверену печатом Продавца и регистровану у Регистру меница и овлашћења НБС, заједно са
меничним овлашћењем попуњеним на износ од 10% од уговорене укупне цене без
обрачунатог ПДВ-а, а које је такође потписано од стране овлашћеног лица Продавца и
оверено печатом, као и копију картона са депонованим потписима овлашћеног лица
Продавца не старијег од месец дана или овереног оригинал печатом банке.
Купац је овлашћен да, у било ком случају неизвршења обавеза и/или неблаговременог
извршења и/или делимичног неизвршења и/или неквалитетног извршења обавеза и/или ако
Продавац ангажује као подизвођача лице које није навео у Понуди, поднесе на наплату
средство обезбеђења из става 1. овог члана у пуном износу.
Купац је овлашћен да поднесе на наплату средство обезбеђења, у складу са ставом 2. овог
члана, најкасније до дана истицања њеног рока важности, а нереализовано средство
обезбеђења је дужан да врати Продавцу одмах након пријема писаног захтева Продавца за
враћање нереализоване менице.
Уколико средство обезбеђења из става 1. овог члана буде наплаћено, а Уговор не буде
раскинут, Продавац се обавезује да, под истим условима и на исти начин као у ставу 1.
овог члана, достави Купцу ново средство обезбеђења, с тим што је рок за доставу новог
средства обезбеђења седам радних дана од дана када је Купац доставио Продавцу
обавештење о наплати претходног средства обезбеђења.
6. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 9.
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Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове који би проистекли у току
реализације овог уговора решавати преговорима, у духу добрих пословних обичаја.
Уколико на тај начин не буде могуће решити евентуалне спорове, уговорне стране су
сагласне да ће надлежни суд бити суд у Новом Саду.
7. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Овај уговор ступа на снагу и примењује се од дана његовог потписивања од стране
овлашћених лица уговорних страна и важи до потпуног извршења међусобних обавеза и
измиривања међусобних потраживања.
Члан11.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису изричито
дефинисани овим уговором примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 12.
Измене и допуне овог уговора могу се вршити у писменом облику, закључивањем анекса
који мора бити потписан од стране овлашћених лица уговорних страна.
Сходно одредбама члана 115. став 1. ЗЈН, Купац може након закључења уговора о јавној
набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да
се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно
закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од
вредности из члана 124а. ЗЈН.
Члан 13.
Овај Уговор је сачињен у три истоветна примерка, од којих се два примерка достављају
Купцу, а један Продавцу.

За Продавца
директор

За Купца
директор

______________________
(име, презиме и потпис
овлашћеног лица)

Милован Амиџић, дипл. правник
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7. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА
Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити на српском
језику.
Дозвољено је да се понуде, делимично, и то у делу који се односи на техничку
документацију, достављају и на страном језику (енглеском и немачком), а уколико
Наручилац у поступку прегледа и оцене понуда утврди да део понуде треба да буде
преведен на српски језик, одредиће понуђачу примерен рок, у зависности од обима
документације, у коме је дужан да изврши превод тог дела понуде на српски језик. У
случају спора, релевантна је верзија понуде на српском језику.
2. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ
САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити
да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: ЈГСП Нови Сад, Футошки пут 46, 21137 Нови Сад, са
назнаком: "Понуда за јавну набавку добара – Опремање информационих,
комуникационих и система надзора, реконструкција инфраструктуре и набавка
опреме, ЈН број 26/19 - НЕ ОТВАРАТИ“.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат
пријема понуде.
Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена
Начин попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно података
који морају бити њихов саставни део: сви обрасци морају бити попуњени са траженим
подацима. Образац мора бити потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен
уколико понуђач у свом пословању употребљава печат. Понуђач који у свом пословању не
употребљава печат у складу са законом и оснивачким актом, није дужан да тражену
документацију оверава печатом, али је пожељно да достави акт којим је код понуђача
регулисана употреба печата.
Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би
могла да се утврди стварна садржина понуде. Уколико је неопходно да понуђач исправи
грешке које је начинио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне
документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су
потписале обрасце садржане у понуди.
Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу
попунити и потписати сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана
(носиоца посла), који ће и име групе попунити и потписати обрасце из конкурсне
документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком
наступу.
3. ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ПОДНОШЕЊА
ПАРТИЈАМА
Oвa нaбaвкa није oбликoвaнa по пaртиjaма.

ПОНУДА

ПО
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4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
Понуђач може изменити, допунити и опозвати понуду до истека рока за подношење
понуда, достављањем измене, допуне и опозива у затвореној коверти са назнаком: „Измена
понуде, ЈН број 26/19“, са назнаком „не отварати“ или
„Допуна понуде, ЈН број 26/19“, са назнаком „не отварати“ или
„Опозив понуде, ЈН број 26/19“, са назнаком „не отварати“ или
„Измена и допуна понуде, ЈН број 26/19“, са назнаком „не отварати“.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може повући нити мењати понуду.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ И ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
Понуда са подизвођачем
 Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење предметне набавке, делимично
поверити подизвођачу и да наведе проценат укупне вредности набавке које ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће
извшрити преко подизвођача.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца
и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача
ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из
члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН.
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, а у
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако
би раскидом уговора наручилац претрепео знатну штету.
Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања,
ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну
сагласност наручиоца.
Све обрасце у понуди и уговор са наручиоцем, без обзира на број подизвођача,
попуњава, оверава и потписује понуђач.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавезе из поступка јавне
набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.
Заједничка понуда
 Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1.
тачка 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове (услове у погледу финансијског, пословног,
техничког и кадровског капацитета) понуђачи из групе испуњавају заједно.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке
о: члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем и опис послова сваког од понуђача из групе
понуђача у извршењу уговора.
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Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
7. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, РОКА
ВАЖЕЊА ПОНУДЕ, ГАРАНТНОГ РОКА, РОКА И МЕСТА ИСПОРУКЕ
Авансно плаћање није дозвољено. Понуда понуђача који понуди авансно плаћање
биће одбијена као неприхватљива.
Понуђач је дужан да понуди плаћање до 45 дана. Понуда понуђача који понуди дужи
рок плаћања од 45 дана, биће одбијена као неприхватљива.
Рок важења понуде не може бити краћи од 75 дана од дана отварања понуда.
Гарантни рок – Гарантни рок за понуђена добра не може бити краћи од 12 месеци
од испоруке, постављања и пуштања у рад. Понуда понуђача који понуди краћи гарантни
рок од 12 месеци биће одбијена као неприхватљива.
Рок испоруке - Рок испоруке не може бити дужи од 6 месеци од дана пријема
писаног захтева за испоруку издатог од стране Наручиоца.
Место испоруке - Место испоруке је на адреси Наручиоца у Новом Саду, Футошки
пут 46, 21137 Нови Сад.
Понуђач сноси све трошкове и ризике у вези са допремањем добара до места
испоруке.
8. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима.
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену у динарима, са и без
пореза на додату вредност, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза
на додату вредност.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу
са чланом 92. Закона.
Понуђена цена је фиксна и није дозвољена промена исте.
9. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА
Понуђач је дужан да заједно са понудом поднесе:
Понуђач је дужан да поднесе, као саставни део понуде, бланко меницу као гаранцију
– средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и добро извршење посла.
Бланко меница мора бити потписана од стране законског заступника понуђача, односно
лица које је наведено у картону депонованих потписа, без уписаног датума и износа.
Такође уз меницу подноси се копија картона депонованих потписа и Менично писмо
– овлашћење са уписаним износом од 10 % од укупне вредности понуде без ПДВ-а
(менично писмо – овлашћење чини саставни део ове конкурсне документације).
Меница и Менично писмо – овлашћење могу бити оверени печатом понуђача.
Понуђач који у свом пословању не употребљава печат у складу са законом и оснивачким
актом, није дужан да меницу оверава печатом, али је пожељно да достави акт којим је код
понуђача регулисана употреба печата.
Понуђач је дужан да достави меницу која је регистрована у складу са чланом 47а.
став 6. Закона о платном промету (»Сл. гласник СРЈ«, бр. 3/2002 и 5/2003 и »Сл. гласник
РС«, бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком о ближим условима, садржини и начину
вођења регистра меница и овлашћења (»Сл. гласник РС«, број 56/2011).
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Као доказ да је меница регистрована како је горе наведено, Понуђач је дужан да достави
фотокопију овереног Захтева за регистрацију менице. Оверу предметног захтева врши
пословна банка понуђача.
Достављена меница ће се наплатити:
- уколико понуђач повуче своју понуду у периоду од момента предаје понуде до момента
доношења одлуке о избору најповољније понуде;
- уколико понуђач чија се понуда изабере као најповољнија, не потпише уговор о јавној
набавци у року од седам дана од дана пријема уговора на потписивање.
Достављена меница ће се након закључења уговора наплатити:
- уколико понуђач чија се понуда изабере као најповољнија, након потписивања уговора
не испуни уговорене обавезе у складу са одредбама уговора и евентуално закључених
припадајућих анекса.
Средство обезбеђења траје најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе
понуђача која је предмет обезбеђења.
Средство обезбеђења не може се вратити понуђачу пре истека рока трајања, осим ако је
понуђач у целости испунио своју обезбеђену обавезу.
Понуђачу коме не буде додељен уговор, поднета бланко меница враћа се на његов
захтев одмах по закључењу уговора са понуђачем коме буде додељен уговор уз сачињавање
копије исте и Записника о примопредаји између понуђача и наручиоца.
Понуђачу коме буде додељен и са којим се закључи уговор о јавној набавци, поднета
бланко меница враћа се одмах након достављања захтева за повраћај бланко менице,
уколико бланко меница остане ненаплаћена до окончања уговора – односно уколико
понуђач испуни све уговорене обавезе.
У случају понуде са подизвођачем бланко меницу и остала документа уз меницу
подноси понуђач.
Код заједничке понуде групе понуђача бланко меницу и остала документа уз меницу
подноси било који члан групе понуђача.
10. ДОДАТНЕ
ИНФОРМАЦИЈЕ
ИЛИ
ПОЈАШЊЕЊА
У
ВЕЗИ
СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу Наручиоца у
Новом Саду, Футошки пут 46, 21137 Нови Сад, електронске поште на адресу:
jasmina.dapcevic@gspns.rs или факсом на број 021/4896710, тражити од Наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.
Напомена: Уколико се захтев за додатним информацијама доставља факсом
или мејлом и прими се у току радног времена тј. сваког радног дана, од понедљка до
петка, у интервалу од 7 до 15 часова, сматраће се да је захтев пристигао истог дана
када је и послат. За захтеве пристигле након напред утврђеног времена, сматраће се
да су стигли првог наредног радног дана у интервалу од 7 до 15 часова.За захтеве који су
пристигли у суботу или недељу (нерадни дан за Наручиоца) такође ће се сматрати да
су примљени првог наредног радног дана у интервалу од 7 до 15 часова.
Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 25/19”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
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По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити
да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.
11. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ
Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне
набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о
чему може поднети писмени захтев наручиоцу.
Наручилац је дужан да лицу из става 1. ове тачке, омогући увид у документацију и
копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од
дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН.
12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код
понуђача односно његовог подизвођача.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који
су од значаја за примену елемената критеријума за доделу уговора, односно промену којом
би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно
прихватљивом, осим ако другачије не произлази из природе поступка јавне набавке.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају
разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не
сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
13. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Сходно одредбама члана 82. ЗЈН, Наручилац може одбити понуду уколико поседује
доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:
- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН
- учинио повреду конкуренције;
- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач
није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су
се односиле на добра која су предмет ове набавке, за период од претходне три године пре
објављивања позива за подношење понуда.
Доказ из претходног става ове тачке може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне
набавке или испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном
року;
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са
пројектом, односно уговором;
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6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на
начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони
односи;
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ (правоснажна судска одлука или
коначна одлука другог надлежног органа) који се односи на поступак који је спровео или
уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
14. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и да
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
(Образац изјаве је дат као саставни део конкурсне документације).
15. КОРИШЋЕЊЕ
ПАТЕНТА
И
ОДГОВОРНОСТ
ЗА
ПОВРЕДУ
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
16. ОБУСТАВА ПОСТУПКА НАБАВКЕ
Наручилац задржава право да поступак набавке обустави у складу са чланом 109.
ЗЈН.
17. ОБАВЕШТЕЊЕ О УПОТРЕБИ ПЕЧАТА
Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна (Правилник о допуни
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ број 41/2019).
18. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Сходно одредбама члана 148. ЗЈН, захтев за заштиту права може да поднесе понуђач,
односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку
јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца
противно одредбама ЗЈН.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсна документација сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда,
без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.
став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте
није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу
јавних набавки.
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Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за
његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. и 4. ЗЈН, а
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтевусе не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема
захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ ЗЈН.
Одредбама члана 151. Закона одређено је шта захтев за заштиту права садржи. Чланом
151. Закона је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и
потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да
на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156.
ЗЈН.
У поступцима заштите права износи такси које је дужан да уплати подносилац захтева су:
 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда;
 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда.
Поступак заштите права у поступку јавне набавке регулисан је одредбама чл. 138. - 167.
ЗЈН.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће
се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и
датум извршења налога;
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев
за заштиту права (препорука је да се у овом пољу избегава употреба размака и знакова, као
што су: ( ) | \ / „ « * и сл.);
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права (напомена: податке уписати овим редоследом како је
наведено);
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене
под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава);
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4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са
законом и другим прописом.
Напомена: примере правилно попуњених образаца налога за уплату или налога за пренос
могу се видети у оквиру „банера“ на интернет страници Републичке комисије за заштиту
права у поступцима јавних набавки.
19. УСЛОВИ И РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Наручилац може закључити уговор о јавној набавци, након доношења одлуке о
додели уговора, ако у року предвиђеном ЗЈН није поднет захтев за заштиту права или је
захтев за заштиту права одбачен или одбијен.
Наручилац може и пре истека рока за подношење захтев за заштиту права закључити
уговор о јавној набавци ако је поднета само једна понуда.
Сходно одредбама члана 113. став 1. ЗЈН, наручилац је дужан да уговор о јавној
набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека
рока за подношење захтева за заштиту права.
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у наведеном року, понуђач
није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због
тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту
права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. У том
случају, ако је због методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег
најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети
одлуку о додели уговора.
Измене током трајања уговора
Сходно одредбама члана 115. став 1. ЗЈН, Наручилац може након закључења уговора
о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с
тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности
првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да
буде већа од вредности из члана 124.а. ЗЈН.
У горе наведеном случају, наручилац је дужан да донесе одлуку о измени уговора
која садржи податке у складу са Прилогом 3Л ЗЈН и да у року од три дана од дана
доношења исту објави на Порталу јавних набавки и извештај достави Управи за јавне
набавке и Државној ревизорској институцији.
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