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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у
складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/2012) и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке („Сл. гласник РС“
бр.29/2013).
1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Општинска управа
општине Нови Кнежевац, ул. Краља Петра I Карађорђевића 1, 23330 Нови
Кнежевац, интернет страница www.noviknezevac.rs
2. Предмет јавне набавке су добра – Успостављање видео надзора на
раскрсницама-прва фаза за Нови Кнежевац.
3. Предметна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци.
4. Контакт – Особа за контакт Дамир Недељков, телефон: 0230/82-055 локал
124, факс: 0230/82-076, e-mail: javnenabavke@noviknezevac.rs

II

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке мале вредност бр. ЈН I-18/2014 је набавка добара –
Успостављање видео надзора на раскрсницама-прва фаза за Нови Кнежевац.
Ознака из општег речника набавке:
32323500 – систем за видео надзор

III

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА)

Предмет: Технички услови за реализацију постављања видео надзора на
подручју општине Нови Кнежевац
Систем видео надзора треба да буде реализован за потребе ПС Нови Кнежевац као
систем за аутоматско препознавање регистарских таблица (Automatic Number Plate
Recognition - ANPR), треба да омогући аутоматско снимање и препознавање
регистарских таблица свих возила (моторна возила, скупа возила - моторна возила
са прикључним возилом), као и да аутоматски детектује саобраћајни прекршај
незаустављања на знак '' Stop '' (обавезно препознавање свих врста таблица које се
користе у Србији, таблица земаља у окружењу и таблица других европских земаља
које су најчешће на нашим путевима), складиштење података у одговарајућој бази
података, поређење снимљених таблица са подацима из дефинисане листе, или
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дефинисаних листа и активирање аларма у случају подударања, накнадно
претраживање података у бази по различитим и вишеструким критеријумима.
Систем треба бити надоградив и скалабилан, у смислу да се, без већих инвестиција
у инфраструктуру система и без замене основних уређаја, може проширити
додавањем камера, медија за архивирање података, радних станица за надзор и
апликативног софтвера.
Реализација система видео надзора треба да обухвати три сегмента:
1. Камерно место за аквизицију, процесирање и привремено чување података,
2. Центра за надзор, чување и обраду видео података,
3. Систем преноса од камерног места до центра за надзор, чување и обраду
видео података.
Систем мора бити реализован у дигиталној технологији мрежног видео надзора,
отворен за широку интеграцију, лаку надоградњу и велику компатибилност опреме.
1. КАМЕРНА МЕСТА
− Прво камерно место за аквизицију, процесирање и привремено чување
података:
Камерно место треба да обухвати аквизицију, процесирање и привремено чување
података. Нa рaскрсници улицa Нeнaдa Вaлчeвa - Зeлeн Пут - Свeтoзaрa Mилeтићa
(Држaвни пут II рeдa, брoj путa 103) тачније, систем треба да обезбеди аутоматско
евидентирање прекршаја незаустављања на знак '' Stop ''.
Израду камерних стуба/ова носача опреме на овој локацији, треба да реализује
извођач радова у складу са свим важећим техничким стандардима, прописима и
урбанистичким условима уз предходну сагласност ЈП „Дирекција за изградњу
града“ Нови Кнежевац.
Стуб (портал) за монтажу камера мора бити од челикa или алуминијума,
минималне дебљине зида 3mm, одговарајућег профила, са урађеном
антикорозивном заштитом.
Минимална удаљеност стуба (портала) од ивице коловоза мора бити 100 cm, висина
6 метара и опционо да садржи могућност лаког скидања конзоле портала у случају
да се иста надвија над коловозом у случају превоза ван габаритних терета.
За рад боље прегледности видног поља камере стуб треба да буде постављен на
одговарајуће место, како би се камера монтирала на најбољу могућу позицију.
− Другo камерно место за аквизицију, процесирање и привремено чување
података:
Нa рaскрници улицa Tрг Moшe Пиjaдe - Кaрaђoрђeвa - Ђурe Jaкшићa (Држaвни пут
I Б рeдa, брoj путa 13) гдe je сaoбрaћaj рeгулисaн кружним тoкoм сaoбрaћaja,
пoтрeбнo je снимaти и дoкумeнтoвaти видeo зaписoм слeдeћe прeкршaje:
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• првeнстo прoлaзa (нeуступaњe првeнствa прoлaзa кoja сe крeћу путeм сa
првeнствoм прoлaзa-у кружнoм тoку сaoбрaћaja) и
• oбaвeзe вoзaчa кa пeшaцимa (нeуступaњe првeнствa прoлaзa пeшaку нa
oбeлeжeнoм пeшaчкoм прeлaзу),
Понуђач мора да гарантује, да понуђено техничко решење обезбеђује, валидан
судски доказ и непорецивост и веродостојност видео материјала, за
процесуирање прекршаја у складу са важећим законима Републике Србије.
Од мерних (прикључних) места Електропривреде Србије до разводних ормана и од
разводних ормана до камерних места потребно је поставити инфраструкуру за
напајање електричном енергијом.
Поред наведеног, потребно је предвидети адекватне кабловске канализације које би
биле постављене у/на саме носеће структуре, и да се кроз исте постави
инфраструктура за напајање електричном енергијом од мерних, односно
прикључних места на мрежу за напајање електричном енергијом до разводних
ормана.
Инвеститор (општина Нови Кнежевац) је дужан да на захтев извођача обезбеди
напајање од стране надлежне организационе јединице Електровојводине.

2. АРХИТЕКТУРА СИСТЕМА
Намена система
Превасходна намена система видео надзора у је праћење саобраћајне ситуације на
главним саобраћајним раскрсницама, као и праћење стања безбедности града.
Систем мора омогућити снимање сигнала са свих камера ради каснијег,
евентуалног, прегледа.
Систем мора бити надоградив и скалабилан, у смислу да се, без већих инвестиција
у инфраструктуру система и без замене основних уређаја, може проширити
додавањем камера, медија за архивирање података, радних станица за надзор и
апликативног софтвера.
Носећа структура
Потребно је извршити обилазак и преглед сваке појединачне локације предвиђене
за постављање камерних места и, на местима где је то могуће, предвидети
постављање камерних места на постојеће стубове јавне расвете.
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Потребно је извршити преглед постојећих стубова, анализу стања стубова, статички
прорачун и евентуално предложити њихову замену или поправку.
На местима где је то неопходно, предвидети постављање нових вишенаменских
стубова на којима ће бити постављене камере. У случају да их је потребно
постављати, за све нове стубове неопходно је урадити статички прорачун.
Статички прорачун стуба мора задовољити техничке и експлоатационе захтеве
камере и концентрационог ормана, уколико је предвиђено да концентрациони
орман буде на стубу носачу камере. Поред тога, стубови треба да имају следеће
карактеристике:
• вишенаменски слободно стојећи стуб,
• на стубу мора бити урађена заштита од корозије,
• носивост вишенаменског стуба, изузимајући сопствену масу, не сме бити
мања од 60 kg,
• угао максималног осциловања стуба мерено на плочи за учвршћивање
камере максимално 1 угаона секунда при удару ветра од 120 km/h на
корисну површину од 0,25 m2,
• вишенаменски стуб мора имати отвор (са поклопцем) за ревизију каблова из
стуба на висини од 60 cm од темеља стуба,
• вишенаменски стуб мора бити уземљен поцинкованом гвозденом траком,
отпорношћу мањом од 5Ω.
Висину новог вишенаменског стуба, односно висину на којој се камера поставља на
постојећем стубу, треба прорачунати у зависности од видног поља камере и захтева
корисника, при чему се захтев корисника односи на сцену која се посматра. Висина
стуба не сме бити мања од 6 метaра да би се задовољио најнижи степен физичке
заштите.
Уколико се утврди да на камерном месту стуб јавне расвете задовољава тражене
карактеристике, неопходно је испитати да ли долази до сметњи у раду камере или
преносу сигнала са камере услед електромагнетних зрачења изазваних каблом за
напајање електричном енергијом камере и светиљке.
Напајање на камерном месту
Од мерних (прикључних) места Електропривреде Србије до разводних ормана и од
разводних ормана до камерних (мерних) места потребно је поставити
инфраструкуру за напајање електричном енергијом.
Поред наведеног, потребно је предвидети адекватне кабловске канализације које би
биле постављене на вишенаменске стубове и да се кроз њих постави
инфраструктура за напајање електричном енергијом од мерних, односно
прикључних места на мрежу за напајање електричном енергијом до разводних
ормана.
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Кабловске канализације, поред своје основне намене, треба да обезбеде и адекватну
физичку заштиту инфраструктуре која се кроз њих полаже.
Приликом планирања кабловских канализација обавезно водити рачуна о томе да
задовољавају све прописане стандарде за окружење у које се постављају.
Разводни ормани за телекомуникациону и енергетску инфраструктуру
Уколико је потребно треба предвидети у близини сваког камерног места разводни
орман, самостојећи или орман предвиђен за монтажу на стуб камере, за смештање
оптичких извода, уређаја за непрекидно напајање, комуникационе и друге опреме,
следећих карактеристика:
• разводни орман или орман за стуб са носећом конструкцијом од челичних
перфорираних профила и облогом од алуминијума, степена заштите најмање
IP 55,
• база са отворима за учвршћење на подлогу,
• димензије дефинисати у складу са предвиђеном опремом,
• вентилационе жалузине морају да испуне степен заштите најмање IP 55 у
комбинацији са спољним кућиштем,
• демонтажна плоча за увод каблова са заптивачем,
• кабловске уводнице од полиамида са степеном заштите IP 68,
• цилиндар брава са уметком према прописима EПС, блокада врата у
отвореном положају, контактни сензор за повезивање на аларм против
неовлашћеног приступа,
• двоструки кров за заштиту од кише са вентилационим жалузинама,
• самостојећи орман треба да има бетонско подножје са пластичним цевима
пречника 100 mm за увод каблова из кабловске канализације,
• заштита од атмосферских утицаја,
• опрема мора да задовољи температурне услове од -40°C до +50°C.
Разводни орман треба да обезбеди услове који задовољавају физичке, техничке и
експлоатационе карактеристике опреме која се смешта у њега и да обезбеди
несметани рад уређаја независно од спољних утицаја околине.
Приступна мрежа
Од ревизионих (техничких) шахти оптичке телекомуникационе мреже до разводних
ормана потребно је поставити оптичку телекомуникациону инфраструктуру, а од
разводних ормана до камера потребно је поставити адекватну телекомуникациону
инфраструктуру.
У склопу понуде потребно је предложити решење за свако камерно место, како би
се проценила могућност добијања потребних сагласности. Треба водити рачуна о
прописаним стандардима.
-5-

Камере за надзор саобраћаја
На камерним местима треба поставити фиксне камере. Камере треба да буду са
објективом који усклађује видно поље камере и захтев корисника на одговарајућем
камерном месту.
Објективи морају бити компатибилни са типом сензора на камери. Снимци са
камера у условима добре видљивости морају бити у боји, квалитетни и
обезбеђивати препознавање детаља (регистарских ознака) са удаљености и већих од
20 метара. Камере треба да имају опције BLC и WDR. Камере морају радити и у
условима слабије видљивости и ноћу, са аутоматским преласком у режим слабог
осветљења. Такође, морају бити оперативне у условима ниских и високих
температура.
Фиксне камере за надзор саобраћаја треба да имају следеће карактеристике:
• фунција дан/ноћ,
• CCD сензор,
• резолуцију 2 Mpix,
• аутоматска бленда,
• максимална осетљивост сензора у колор моду минимум 0.5 Lux, а у црнобелом моду 0.08 Lux,
• 25 фрејмова у секунди при резолуцији Full HD,
• оперативне у температурном опсегу од -40°C до +50°C,
• подржане неке од компресија MJPEG, MxPEG, MPEG4, H.264,
• tampering аларм.
Носачи и кућишта за камере
Све камере треба да буду смештене у кућишта за камере следећих карактеристика:
1) кућишта морају да омогућавају рад камерама при брзини ветра до 140
km/h,
• кућишта морају имати уграђен грејач,
• кућишта морају имати уграђен одмрзавач/одмагљивач стакла,
• кућишта морају имати уграђен штитник за заштиту од сунца,
• кућишта морају задовољавати степен заштите IP 66,
2) кућишта морају задовољавати експлоатационе карактеристике камера при
температурном опсегу од -40°C до +50°C.
Носачи кућишта за камере морају да буду компатибилни са кућиштем за камере, за
спољашњу употребу и сва телекомуникациона инфраструктура и инфраструктура за
напајање електричном енергијом, неопходна за рад камере, мора пролазити кроз
носач кућишта камере. Носачи кућишта камера треба да задовоље услове монтаже
на стуб или зид.
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Мрежа преноса
За пренос видео сигнала користити расположиву фиксну телекомуникациону
инфраструктуру у власништву локалних провајдера и испитати услове
експлоатације и капацитете тих мрежа за предметни систем видео надзора.
Упоредити услове експлоатације тих мрежа са пројекатом постављања оптичке
мреже. Изабрати најповољније решење у договору са корисником.
Неопходно је обезбедити да сигнали за пренос података у систему буду базирани на
IP протоколу.
Надзорни центар
Центар за за надзор, чување и обраду видео података реализовати у седишту ПС
Нови Кнежевац, Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 35.
Центар треба да се састоји из два сегмента. Први део треба реализовати у дежурној
канцеларији бр. 7 за надгледање у реалном времену са радном станицом и
LCD/LED монитором (TV) величине најмање 24''. Други део за чување, обраду
видео података и анализу учињених прекршаја треба реализовати у истој згради у
просторији Саобраћајног сектора соба број 17.
Опрему за складиштење, концентрацију, непрекидно напајање, дистрибуцију
сигнала са камера у друге системе и осталу опрему за систем видео надзора треба
сместити у рек орман у просторију која је намењена за смештај телекомуникационе
и остале опреме. Уколико је потребно више места за опрему или су услови за
експлоатацију опреме неодговарајући, предвидети рек орман димензионисан према
наведеној опреми која се смешта у њега, при чему стварну висину треба
прорачунати у размери 1,5:1 у односу на потребну висину рек ормана. У рек орман
треба сместити опрему за систем видео надзора саобраћајница и праћење
безбедности. Одговарајући рек орман за смештај активне и пасивне опреме треба
да буде потпуно затворен (са могућношћу отварања са 3 стране, са стаклом и
бравицом на предњој страни). За рек орман обезбедити прописану вентилацију,
уземљење и напајање 220V, као и његово повезивање на уређај за непрекидно
напајање - UPS. Све техничке и експлоатационе карактеристике наведене опреме
морају бити задовољене.
Опрема за складиштење видео записа са камера мора да обезбеди најмање 20 дана
непрекидног снимања са сваке камере при максималној резолуцији, мора да има
одговарајућу редундансу (RAID-mirroring), мора да буде надоградива и треба да
подржава формат компресије који је у сагласности са форматом компресије на
камери.
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Опрема за концентрацију сигнала са камера мора да подржава multi-streaming,
истовремени рад више корисника, мора да подржава рад више реномираних
произвођача камера, мора да буде скалабилна и треба да подржава прелаз са
оптичког на Ethernet interface који је усклађен са типом опреме која се користи и
врстом сигнала који се преноси.
Опрема за непрекидно напајање - UPS мора да обезбеди аутономију рада, уређаја
повезаних на UPS, довољну да се по нестанку електричне енергије уређаји могу
безбедно искључити. Капацитет UPS треба прорачунати према каракеристикама
опреме за видео надзор која се налази у центру за за надзор, чување и обраду видео
података.
Опрема мора бити повезана у складу са важећим прописима и стандардима који се
односе на употребљену опрему.
Софтвер за управљање видео надзором
Систем видео менаџмента је веома важна компонента IP система за видео надзор,
зато што ефективно управља видеом за надзор и снимање.
Софтвер за управљање видео надзором треба да омогући приказ слика са камера у
реалном времену, преглед снимљеног материјала са опреме за складиштење без
прекида текућег снимања, претраживање снимљеног материјала по датуму и
времену, пренос снимљеног материјала на друге медије CD/DVD/USB итд., мора да
подржава мрежне протоколе, да има могућност дефинисања права и привилегија
корисника (администратор, оператер итд.) и сл.
Праћење и преглед видео записа се врше на посебној радној станици, која се налази
у близини ''storage'' сервера. Апликација за праћење и преглед видео записа може
бити инсталирана на једном или на више рачунара повезаних у мрежу, а са уређајем
на којем се врши снимање видеа, и ради у ''Client-Server'' режиму.
Апликација за надзор и управљање мора бити флексибилна, надоградива,
склалабилна и једноставна за употребу и мора имати интуитиван и кориснички
орјентисан интерфејс. Кроз апликацију се мора обезбедити прегледање раније
снимљених видео записа, или гледати видео који је у току преко одабраног ''sajta''.
За професионалне апликације овог типа пројектант система мора да обезбеди
минимално 5Mb по порту камере, не мање од 100 Mb у систему преноса и не мање
од 500Mb по ''portu servera''
Независно од типа и величине систем за видео менаџмент мора обезбеди следеће
карактеристике:
• скалабилно решење,
• слобода избора опреме (висока компатибилност),
• високо поуздана, робустна и стабилна,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

високе перфомансе,
флексибилан удаљени приступ,
вишеканални аудио,
снимање базирано на покрету (VMD базираног на нивоу камере),
генерисање аларма базиране на покрету,
мулти сервер и мулти сајт решење,
контрола frame rate,
симултани надзор,
аутоматска детекција модела камере,
''virtual matrix'',
подржан H.264, MPEG, MxPEG, оптимизована за мрежни пренос и снимање,
управљање камером (детекција камере на мрежи, подешавање резолуције...),
WEB интерфејс,
висока флексибилност, подршка за камере различитих произвођача,
да је базиран на отвореној платформи,
брзо превацивање (експорт) валидног доказног материјала,
''post recording processing'',
''future save'',
висок степен интеграције са напредним интелигентим видео системима за
аналитику видео материјала и контролу приступа и др.

Апликација такође треба да омогући лако и брзо претраживање архиве базе
података (по областима интереса и временском периоду), филтрирање базе према
комбинованим упитима које корисник може да дефинише:
1. по сајту и/или камери,
2. по времену,
3. по трајању,
4. по броју,
5. за период и сл.
Такође, треба да постоји могућност да корисник своје упите може да меморише.
Систем мора да има могућност интеграције интелигентних система за аналитику
видео материјала (''Vehicle Иncident Detection'', ''Automatic Number Plate
Recognition'', ''Traffic Surveys'',''Mobile and Relocatable CCTV solutions'',''Face
Recognition'' и др.)
3. ИНСТАЛАЦИЈА
Услови рада опреме
Сва испоручена опрема треба да има CE ознаке.
У случају да се захтевају посебни услови за рад опреме по питању напајања,
температуре, влажности, електромагнетне заштите и слично, потребно је навести
их у оквиру понуде.
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Тестирање
Контрола усклађености са постојећом опремом ће бити извршена приликом
монтаже опреме, о чему ће се саставити посебан извештај.

4. ОБУКА
Понуда треба да специфицира видове обуке, као и детаљан програм за различите
видове обуке. Обуку треба да изводе лица сертификована за обављање ове
делатности за предметну опрему.
Надзор системом
Обезбедити обуку за 4 полазника за надзор системом. Обука мора бити
конципирана тако да ова 4 полазника могу вршити обуку других радника за ове
послове. Предложити место одржавања и трајање обуке.
Одржавање система
Обезбедити обуку за 4 полазника за надзор, софтверско и хардверско одржавање
система. У план обуке укључити обуку за рад на корисничким апликацијама, у
обиму неопходном за обуку других корисника. Предложити место одржавања и
трајање обуке.
Корисници
Обезбедити обуку за 10 полазника за рад са корисничким апликацијама. Ова обука
треба да укључује рад са софтвером за управљање у кризним ситуацијама.
Предложити место одржавања и трајање обуке.
5. ГАРАНТНИ РОК И ОДРЖАВАЊЕ
Понуђени гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца од дана извршене
монтаже опреме. У случају да понуђач не обезбеђује тражени гарантни рок понуда
ће бити одбијена као неприхватљива.
Понуђач је дужан да сервисно одржавање предметне опреме, за време трајања
гарантног рока врши без накнаде.
Обавеза је понуђача да у понуђеном гарантном року обезбеди сервис и одржавање
предметних добара на следећи начин:
− понуђени систем мора бити отворен, тј. да има могућност проширења истим или
слични добрима;
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− испоручена опрема мора омогућити повезивање система који ће бити инсталиран
у унутрашњим јединицама наручиоца, у каснијим фазама интеграције, у
јединствени видео систем наручиоца, (у случају стварања услова за повезивање
локалних сервера са централним сервером);
− одржавање опреме у сопственом техничком сервису или у објекту наручиоца;
− сток резервних делова за понуђену опрему;
− да у случају квара на испорученој опреми, представнику наручиоца у унутрашњој
јединици у којој је опрема монтирана, до отклањања квара или замене опреме
новом, уступи на коришћење опрему истих или бољих карактеристика;
− да се, у случају пријаве квара, одазове на позив наручиоца у року од 48 сати
рачунајући од дана пријема позива (телефон, факс, електронским путем);
− да у случају да се квар не може отклонити у објекту наручиоца, изврши
преузимање опреме и одношење у сервис;
− да после извршене поправке опрему врати и монтира на локацију наручиоца без
икакве накнаде, у року од 3 (три) дана од дана преузимања;
− да уколико поправка не може бити извршена у року од 3 (три) радна дана од дана
преузимања, за све време трајања сервисирања, наручиоцу уступи на коришћење
опрему истих или бољих карактеристика;
− да се гарантни рок за опрему чија се замена врши, продужава за период трајања
поправке.

6. ДОКУМЕНТАЦИЈА
Пре пуштања у рад система, испоручилац ће обезбедити комплетну техничку
документацију, која треба да укључује:
• принцип рада опреме,
• могућности опреме (захтеване и/или опционе),
• упутства за коришћење корисничких апликација на српском језику,
препоруке за инсталацију,
• техничку документацију везану за простор за смештај опреме,
• комплетна упутства за рад,
• поједностављена појединачна корисничка упутства за монтажу, испитивање,
пуштање у рад, надзор, софтверско и хардверско одржавање,
• пројекат изведеног стања.
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IV

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА
75. И 76. ЗАКОНА
1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач
који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке
дефинисане чланом 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст.
1. тач. 3) Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5) 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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2.
Закона).

1.2.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,
дефинисане чланом 76. Закона, и то:
а) да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да у
претходне три обрачунске године (2011., 2012. и 2013. године) није
исказао губитак у пословању,
б) да располаже неопходним пословним капацитетом, да је понуђач
извршио испоруку опреме за видео надзор у претходне три године
(2011., 2012. и 2013. године) у минималном годишњем износу од
1.000.000,00 динара без ПДВ-а
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в) да располаже довољним кадровским и техничким капацитетом,
понуђач мора да има у радном односу минимум 10 запослених радника
који ће бити одговорни за реализацију предметне набавке, и сервисни
центар у кругу од максимално 50 км од Новог Кнежевца.
1.3.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом
80. Закона, понуђач је дужан да за подизвођече достави доказе о
испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4)
Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који
ће понуђач извршити преко подизвођача, док додатне услове понуђач
мора да испуњава самостално,

1.4.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1)
до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, дужан је да испуни понуђач
из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве
(Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће
у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за
потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача – Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем – понуђач је дужан да достави
Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.),
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија
је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену
копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
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Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о
јавној набавци и да је документује на прописани начин.
Уколико понуђач не достави Изјаву (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу
IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује
да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона,
дефинисане овом конкурсном документацијом, испуњеност обавезних услова мора
доказати на следећи начин:
1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.
2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из
казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва
или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре; 2) 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; 3) Извод из
казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а,
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 (захтев се може поднети према
месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника).
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ
за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 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 (захтев се може поднети према
месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ не може бити
старији од два месеца пре отварања понуда;
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3. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде
привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа
није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране
обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење
понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера
забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре
да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту
изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве
позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да
му није изречена мера забране обављања одређених послова. Доказ мора
бити издат након објављивања позива за подношење понуда;
4. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције
за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не
може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
Дозвола мора бити важећа.
5. Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и
оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача - Изјава мора
бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђача и оверена печатом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
a) да располаже неопходним финансијским капацитетом – финансијски
капацитет се доказује достављањем биланса стања и биланса успеха за
претходне три обрачунске године (2011., 2012. и 2013. године),
б) да располаже неопходним пословним капацитетом – доказује се
списком испоручене опреме за видео надзор у претходне три
године(2011.,2012 и 2013), уз фотокопије уговора.
Као доказ о неопходном пословном капацитету прихватиће се и рачуни
(фактуре) издати купцима.
в) да располаже довољним кадровским и техничким капацитетом –
кадровски капацитет се доказује достављањем списка кадрова који ће бити
задужен за испоруку, монтажу и пуштање у рад опреме за видео надзор,
фотокопијом образаца М и фотокопијом радних књижица запослених.
Технички капацитет се доказује копијом пописне листе на дан 31.12.2013.
године са јасно обележеним делом где је заведена сервисна радионица.
Наручилац ће као доказ о располагању техничким капацитетом прихватити
и копију Уговора о закупу пословног простора уколико се исти, или његов
део, користи као сервисна радионица.
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3.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.
ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача,
дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач ____________________________________________ (навести назив
понуђача) у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН I-18/2014 –
успостављање видео надзора на раскрсницама-прва фаза за Нови Кнежевац,
испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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;
3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) 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);
Дана: __.__.2014. године
у ____________________
Понуђач
М.П.

____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача,
дајем следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач ____________________________________________ (навести назив
подизвођача) у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН I-18/2014 –
успостављање видео надзора на раскрсницама-прва фаза за Нови Кнежевац,
испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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;
3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која
је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране
државе када има седиште на њеној територији);

Дана: __.__.2014. године
у ____________________
Понуђач
М.П.

____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА ЗА СЛУЧАЈ
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача,
дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач ____________________________________________ (навести назив
понуђача) из групе понуђача, који учествује у зајдничкој понуди у поступку јавне
набавке мале вредности бр. ЈН I-18/2014 – успостављање видео надзора на
раскрсницама-прва фаза за Нови Кнежевац, испуњава све услове из члана 75.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну
јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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;
3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је
на снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) 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);

Дана: __.__.2014. године
у ____________________
Понуђач
М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси заједничку понуду са групом понуђача изјава
мора бити потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица понуђача који
учествује у заједничкој понуди.
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V

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О
САСТАВЉЕНА

ЈЕЗИКУ

НА

КОЈЕМ

ПОНУДА

МОРА

ДА

БУДЕ

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 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: Општинска управа општине Нови Кнежевац, Краља
Петра И Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком ,,Понуда за јавну
набавку бр. ЈН I -18/2014 – успостављање видео надзора на раскрсницама-прва
фаза за Нови Кнежевац – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом
уколико је примљена од стране наручиоца до 23.07.2014. године, до 12:00 часова.
Јавно отварање понуда извршиће се 23.07.2014. године у 12:30 часова у
просторијама наручиоца.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, назначити 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.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
• Потписан и оверен образац - Изјава понуђача о испуњености услова, као и
образац Изјава подизвођача о испуњености услова (оба образца су дата у
поглављу IV одељак 3.) уколико се подноси заједничка понуда. Уколико понуђач
не достави поменуте образце из конкурсне документације, обавезан је да достави
доказе о испуњености услова из поглавља IV – Услови за учешће у поступку
јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и конкурсне документације и упутство
како се доказује испуњеност услова.
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• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде (поглавље VI у конкурсној
документацији).
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац структура цене са упутством
како да се попуни (поглавље VII у конкурсној документацији).
• Попуњен, печатом оверен и потписан модел уговора (поглавље VIII у конкурсној
документацији).
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве о независној понуди
(поглавље X у конкурсној документацији).
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.
75. став 2. Закона (поглавље XI у конкурсној документацији).
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Списак најважнијих испоручених
добара (поглавље XII у конкурсној документацији).

3. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке није обликован у партијама.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа
општине Нови Кнежевац, Краља Петра И Карађорђевића бр.1, 23330 Нови
Кнежевац, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку бр. ЈН I-18/2014 – успостављање видео
надзора на раскрсницама-прва фаза за Нови Кнежевац – НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Допуна понуде за јавну набавку бр. ЈН I-18/2014 – успостављање видео
надзора на раскрсницама-прва фаза за Нови Кнежевац – НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Опозив понуде за јавну набавку бр. ЈН I-18/2014 – успостављање видео
надзора на раскрсницама-прва фаза за Нови Кнежевац – НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку бр. ЈН I-18/2014 – успостављање
видео надзора на раскрсницама-прва фаза за Нови Кнежевац – НЕ
ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
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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 да повуче нити да мења
своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%,
као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о
јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)
до 6) Закона и то податке о:
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•
•
•
•
•
•

члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
понуђачу који ће издати рачун,
рачуну на који ће бити извршено плаћање,
обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају
задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Плаћање ће се вршити у року од најдуже 45 дана од дана испостављања рачуна
(фактуре) са тачно наведеним називом и количином испоручених добара а у складу
са закљученим уговором.
Плаћање се вршити уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу рока испоруке, места испоруке и монтаже опреме
Понуђач је дужан да у 2014. години, изврши испоруку и монтажу предметних
добара у року од максимално 30 дана, на следећим локацијама у Новом Кнежевцу:
− Нa рaскрсници улицa Нeнaдa Вaлчeвa - Зeлeн Пут - Свeтoзaрa Mилeтићa
(Држaвни пут II рeдa, брoj путa 103) и
− Нa рaскрници улицa Tрг Moшe Пиjaдe - Кaрaђoрђeвa - Ђурe Jaкшићa (Држaвни
пут I Б рeдa, брoj путa 13) гдe je сaoбрaћaj рeгулисaн кружним тoкoм
сaoбрaћaja.
Рок за испоруку добара почиње да тече од дана обостраног закључења уговора.
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
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У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цене у понуди морају бити исказане у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке.
У цену је урачуната цена добара које су предмет јавне набавке.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ
ИЛИ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ
ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А
КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ
СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Наручилац задржава све приспеле понуде у трајном власништу, уз обавезу да их
може користити само у сопствене сврхе и уз обавезу чувања поверљивости. Било
какво одавање детаља из понуде који су оправдано означени као пословна тајна
трећој страни од стране наручиоца није дозвољено, без претходне писмене
сагласности понуђача. Понуђач делове понуде који представљају пословну тајну
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мора видно означити и оверити парафом и печатом. Цена (осим елемената њене
структуре) и остали комерцијални услови не могу бити означени као поверљиви.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца:
Општинска управа општине Нови Кнежевац, Краља Петра И Карађорђевића бр.1,
23330 Нови Кнежевац, електронске поште на e-mail javnenabavke@noviknezevac.rs
или факсом на број 0230/82-076) тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити 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, за
јавну набавку бр. ЈН I-18/2014 – успостављање видео надзора на
раскрсницама-прва фаза за Нови Кнежевац“.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 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.
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.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА
ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ
ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац
ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
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Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
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.

15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом
понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда
наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро
извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВа, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно
извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење
уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се
продужи.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа
понуђена цена.

17. ПОШТОВАЊЕ
ПРОПИСА

ОБАВЕЗА

КОЈЕ

ПРОИЗИЛАЗЕ

ИЗ

ВАЖЕЋИХ

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, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

18. 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.
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19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail
javnenabavke@noviknezevac.rs , факсом на број 0230/82-076 или препорученом
пошиљком са повратницом на адресу Општинска управа општине Нови Кнежевац,
Краља Петра И Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац. Захтев за заштиту права
се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке,
односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки,
најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају
подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту
права је 5 дана од дана пријема одлуке.
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 понуда, 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 захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха:
Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи,
корисник: Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из
члана 149. Закона.
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У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона.

21. РАЗЛОЗИ ЗА ОБУСТАВУ ПОСТУПКА
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке, кад нису испуњени
услови за доделу уговора.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке и из објективних и доказивих
разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који
онемогућавају да се започети поступак оконча.

22. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
Понуда ће бити одбијена:
1. уколико није благовремена,
2. уколико поседује битне недостаке,
3. уколико није одговарајућа,
4. уколико није прихватљива.
1) БЛАГОВРЕМЕНА ПОНУДА је понуда која је примљена од стране наручиоца у
року одређеном у позиву за подношење понуда. Све неблаговремено поднете
понуде биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене
понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.
2) БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:
− Уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће,
− Уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове,
− Уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења са пратећом
траженом документацијом за финансијско обезбеђење,
− Уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног,
− Уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити
стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
3) ОДГОВАРАЈУЋА ПОНУДА је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено
да потпуно испуњава све услове из техничке спецификације.
4) ПРИХВАТЉИВА ПОНУДА је понуда која је благовремена, коју наручилац није
одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити
условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ
процењене вредности јавне набавке.
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VI

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. _______ , од __.__.2014. године за јавну набавку добара – успостављање
видео надзора на раскрсницама-прва фаза за Нови Кнежевац, бр. ЈН I-18/2014.
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора:
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2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

стр.29.

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
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који
подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Датум: __.__.2014. година

Понуђач

М.П.
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_______________________

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

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

2)

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

3)

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

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они
понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у
заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени
образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
Датум: __.__.2014. година

Понуђач

М.П.
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_______________________

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке је набавка добара – успостављање видео надзора на
раскрсницама-прва фаза за Нови Кнежевац, бр. ЈН I-18/2014.

Укупна цена испоруке и монтаже опреме
за видео надзор без ПДВ-а

Укупна цена испоруке и монтаже опреме
за видео надзор са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде (не краћи од 30 дана)

Место и начин испоруке добара

Датум: __.__.2014. година

Понуђач

М.П.

_______________________

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом 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 и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.
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VII

СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ЗА ЈНМВ бр. ЈН I-18/2014
стр.33.
– успостављање видео надзора на раскрсницама-прва фаза за Нови Кнежевац
–
1. РАСКРСНИЦА СА ЗНАКОМ „СТОП“
Редни
број

Опрема и монтажа

Јединица
мере

Количина

Јединична
цена

1

2

3

4

А) РАСКРСНИЦА СА ЗНАКОМ „СТОП“
1.

Амбијентална камера

ком

1

2.

ANPR камера са IR
рефлектором
Екстерно кућиште за
камере IP66
Држaч зa кућиштe кaмeрe

ком

1

ком

2

ком

2

ком

1

m

30

7.

Стуб - пoртaл зa кaмeрнo
мeстo
SFTP кaбл зa спoљaшњу
мoнтaжу
Нaпojни кaбл 3x1.5

m

20

8.

Окитен црево

m

20

9.

ком

2

ком

1

11.

Сонде у коловозу за
детекцију прекршаја
Разводни орман са
пратећим елементима и
металном заштитом
Индустријски рачунар

ком

1

12.

UPS уређај 800VA

ком

1

13.

ком

1

14.

Централна јединица за
контролу сензора
Уводници за каблове

ком

8

15.

Patch панел 16 порт

ком

1

16.

Редне стезаљке за разводни
орман
Светиљка 220V за монтажу
у разводни орман

ком

10

ком

1

3.
4.
5.
6.

10.

17.

Укупна
цена без
ПДВ-а
5

Укупна
цена са
ПДВ-ом
6

18.

Назидна утичница 220V

ком

1

19.

m

4

ком

1

21.

Перфорирани канал за
ожичење
Термостат за вентилатор,
излазни филтер,
вентилатор 220V
Напајање за камере

ком

2

22.

Напајање за IR рефлекторе

ком

1

23.

Индустријски мрежни
switch 8+2G порт
Софтверско решење за
стоп линију

ком

1

ком

1

20.

24.

Радови на локацији
25.

Бетонирање стопа са
ископом

ком

1

26.

Испорука и монтажа
стубова

ком

1

27.

Сечење коловоза и
постављање сонди
Монтажа опреме на
стубове, разводни орман,
полагање каблова на
раскрсници
Инсталација, тестирање и
пуштање у рад система

m

10

ком

1

ком

1

28.

29.

Б) ЛОКАЦИЈА КОД КРУЖНОГ ТОКА
ANPR камера са IR
рефлектором
Екстерно кућиште за
камере IP66
Држач за кућиште камере

ком

1

ком

1

ком

1

SFTP кабл за спољашњу
монтажу
Напојни кабл 2х0,75

m

10

m

10

Разводни орман са
пратећим елементима
Уводници за каблове

ком

1

ком

4

ком

10

38.

Редне стезаљке за разводни
орман
Напајање за камере

ком

1

39.

Напајање за IR рефлекторе

ком

1

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Радови на локацији
40.

41.

Монтажа опреме на
стубове, разводни орман,
полагање каблова на
раскрсници
Инсталација, тестирање и
пуштање у рад система

ком

1

ком

1

В) ПС НОВИ КНЕЖЕВАЦ - ЦЕНТРАЛА
42.

Рек орман 21U/19'' стојећи

ком

1

43.

APC UPS BR900GI,
900VA/540W USB
Сервер са хард дисковима,
8GB RAM, WIN 7 PRO
220V разводни панел
19''/1U са 8 утичних места,
прекидачем и каблом од 2м
са утикачем
Patch панел 24 порт

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

Вентилатор панел 19''/1U
са два вентилатора и
термостатом (LCD) – за све
типове рек ормана
1000Base-SX/LX SFP
Transceiver
Switch 24 порт Gbit

ком

1

ком

2

ком

1

HP десктоп 405 МТ, А45000/4G/500GB/D5S24ЕА
Продужни кабл

ком

1

ком

2

ком

1

ком

1

54.

Монитор 24'' LED,
1920х1080 (full HD) 5ms
DC5М:1 HDMI
Штампач laser color А4,
600dpi 18ppm 128MB
Patch кабл 0,5м

ком

5

55.

Patch кабл 1м

ком

10

56.

Patch кабл 2м

ком

5

57.

Patch кабл 3м

ком

2

58.

Patch кабл 5м

ком

2

59.

Модул RJ-45

ком

20

44.
45.

46.
47.

48.
49.
50.
51.
52.

53.

60.

Конектор RJ-45

61.

30х25mm канал копос LHD
са поклопцем самогасив
Аутоматски осигурачи

62.
63.

64.

Софтвер за штампање
казни / мониторинг /
репортинг
USB кабл 1,8м

ком

20

m

30

ком

3

ком

1

ком

1

Г) ОПТИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА
65.
66.

67.
68.
69.
70.

Оптички кабл са 12
влакана са постављањем
Хидроизолована оптичка
спојница за 12 влакана и
монтажа
Затезни носач оптичког
кабла са монтажом
Пролазни носач оптичког
кабла са монтажом
3ок-8 са монтажом
Кутија за спољашњу
монтажу са мотирањем

m

500

ком

3

ком

8

ком

5

ком

3

ком

10

УКУПНО

Образац структуре понуђене цене понуђач попуњава према следећем упутству:
• У колони 4 понуђач уписује цену добра по јединици мере,
• У колони 5 понуђач уписује цену тражене опреме без ПДВ-а, која се
израчунава као производ колона 3 и 4,
• У колони 6 понуђач уписује цену тражене опреме са ПДВ-ом,
• У реду УКУПНО понуђач уписује укупну цену тражене опреме без ПДВ-а,
која се израчунава као збир свих редова у колони 5 и
• У реду УКУПНО понуђач уписује укупну цену тражене опреме са ПДВ-ом,
која се израчунава као збир свих редова у колони 6.

Напомена:
− Признају се само понуде које обухватају сву тражену опрему.
− Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да
понуђена цена покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке.
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Датум: __.__.2014. година
Понуђач

М.П.
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_______________________

VIII МОДЕЛ УГОВОРА

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општинска управа општине Нови Кнежевац
Број: IV-40-__
Дана: ___.___.2014. године
Нови Кнежевац

УГОВОР
О УСПОСТАВЉАЊУ ВИДЕО НАДЗОРА НА РАСКРСНИЦАМА
- ПРВА ФАЗА ЗА НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Овај Уговор закључен је између:
Oпштинске управе општине Нови Кнежевац, Краља Петра Карађорђевића бр.1
Нови Кнежевац, ПИБ 101460424, матични бр. 08385327, телефон 0230/82-055, факс
0230/82-076 и e-mail адреса nacelnik@noviknezevac.rs , коју заступа начелник Зоран
Гајин (у даљем тексту: Наручилац) с једне стране,
и
____________________________,
са
______________________________________,
ПИБ ______________,
_____________________,

матични

телефон
________________,
___________________,

број

факс

седиштем

________________,

____________

и

у

број

рачуна

e-mail

адреса

кога заступа директор ______________ ( у даљем тексту: Испоручилац добара) с
друге стране.
Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности (бр. ЈН I-18/2014) –
успостављање видео надзора на раскрсницама-прва фаза за Нови Кнежевац,
Општинска
управа
општине
Нови
Кнежевац
као
Наручилац
и
_______________________________ као Испоручилац добара приступају
закључењу следећег Модела уговора:
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Члан 1.
Предмет Уговора је испорука, монтажа и пуштање у рад опреме за видео надзор на
раскрсницама-прва фаза за Нови Кнежевац, а у свему према техничкој
спецификацији из конкурсне документације и понуде Испоручилац добара бр.
________ од __.__.2014. године, која је изабрана као најповољнија од стране
Наручиоца, а која чини саставни део овог Уговора.
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да испоруку , монтажу и пуштање у рад опреме за видео
надзор изврши у року од 30 дана од дана закључења уговора у складу са техничком
документацијом из понуде Испоручиоца добара.
Обавезе понуђача су:
1. да испоручи сву опрему у количини и квалитету дефинисано у техничкој
документацији Испоручиоца добара,
2. да обезбедити обуку за 4 полазника за надзор системом. Обука мора бити
конципирана тако да ова 4 полазника могу вршити обуку других радника за
ове послове. Обезбедити обуку за 4 полазника за надзор, софтверско и
хардверско одржавање система. У план обуке укључити обуку за рад на
корисничким апликацијама, у обиму неопходном за обуку других корисника.
Обезбедити обуку за 10 полазника за рад са корисничким апликацијама. Ова
обука треба да укључује рад са софтвером за управљање у кризним
ситуацијама,
3. да монтира и пусти у рад систем видео надзора,
4. да пре пуштања у рад система, обезбеди поред пројекта изведеног стања и
комплетну техничку документацију, која треба да укључује: принцип рада
опреме, могућности опреме, упутства за коришћење радне станице и рад
администратора на српском језику, праћење видео надзора, све техничке
цртеже и шеме система, препоруке за инсталацију, све релевантне и
потребне атесте инсталиране опреме, техничку документацију везану за
простор за смештај опреме, комплетна упутства за рад, поједностављена
појединачна корисничка упутства за монтажу, испитивање, пуштање у рад,
надзор, софтверско и хардверско одржавање,
5. да врши послове одржавања видео система у року од две године од дана
пуштања у рад система.
Члан 3.
Укупна цена набавке добара , монтажа и пуштање у рад система за видео надзор
дата је понудом, а која је саставни део овог уговора у укупном износу од
_______________ динара (словима: _______________________ ) без обрачунатог
ПДВ-а, односно _______________ динара са обрачунатим ПДВ-ом (словима:
____________________ ) динара.
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Члан 4.
Вредност добара је фиксна и не може се мењати.
Испоручилац добара и Наручилац су сагласни да ће се плаћање вршити у року од
најдуже 45 дана од дана испостављања рачуна (фактуре) са тачно наведеним
називом и количином испоручених добара.
Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са ликвидним
могућностима буџета општине Нови Кнежевац.

Члан 5.
Испоручилац добара гарантује да ће набавку добара, монтажу и пуштање у рад
система извршити према нормативима, стандардима и прописима, за ову врсту
послова и према правилима своје струке.
Члан 6.
Испоручилац добара је дужан да обезбеди гаранцију на опрему најмање 2 (две)
године од момента пуштања у рад Система.
Члан 7.
Уколико Испоручилац добара у уговореном року не изврши све своје уговорне
обавезе обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 1 %
укупне уговорене вредности из члана 3. овог Уговора, с тим да укупан износ
уговорене казне не може прећи 5% укупне уговорене вредности.
Уколико Испоручилац добара не изврши све своје уговорене обавезе, или их
изврши делимично, обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 5%
укупне уговорене вредности.
Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да
захтева накнаду штете.

Члан 8.
Уговорне стране су дужне да изврше квалитативну и квантитативну примопредају
опреме са монтажом, о чему се састављају Записник што потписују представник
Наручиоца са једне стране и представник Испоручиоца добара са друге стране.

Члан 9.
Овај Уговор ступа на правну снагу даном потписивања истог и важи до испуњења
обавеза утврђена у овом Уговору.
Наручилац задржава право да раскине овај Уговор и пре истека утврђеног рока из
става 1. овог члана, уз отказни рок од 5 дана, у случају несавесног пословања и
због непоштовања одредби овог Уговора од стране Испоручиоца добара.
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Члан 10.
Евентуалне спорове по овом Уговору уговорне стране решаваће споразумно, а спорове
које не реше споразумно решаваће надлежни суд.

Члан 11.
На односе који нису регулисани овом Уговором, примењивају се одредбе ЗОО којим
се регулишу облигациони односи, као и други прописи који регулишу ову материју.

Члан 12.
Овај Уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерка, од којих свака уговорна
страна задржава по 3 (три) примерка.

____________________
____________________
за наручиоца
добара

за испоручиоца

Напомена: Овај Модел уговора представља основу уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем. Понуђач, у знак прихватања Модела уговора, мора попунити сва празна места,
потписати и оверити печатом сваку страну Уговора. Наручилац ће ако понуђач без оправданих
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је исти додељен, Управи за јавне
набавке доставити доказ негативне рефренце.
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IX

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________
(навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде за јавну набавка добара – успостављање видео надзора на
раскрсницама-прва фаза за Нови Кнежевац, бр. ЈН I-18/2014, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА
(У ДИНАРИМА)

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења 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.

Датум: __.__.2014. година

Понуђач

М.П.
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_______________________

Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно.
X

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У
складу
са
чланом
26.
____________________________________________________,
(назив понуђача)
даје:

Закона,

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавка добара – успостављање видео надзора на раскрсницамапрва фаза за Нови Кнежевац, бр. ЈН I-18/2014, поднео независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: __.__.2014. година

Понуђач

М.П.

_______________________

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац 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 и оверена печатом.
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XI 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 поступку јавне
набавка добара – успостављање видео надзора на раскрсницама-прва фаза за Нови
Кнежевац, бр. ЈН I-18/2014, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум: __.__.2014. година

Понуђач

М. П.

_______________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XII СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА

за набавку добара- ЈН I-18/2014 је набавка добара – Успостављање видео надзора на
раскрсницама-прва фаза за Нови Кнежевац
У образац морају бити уписани тражени подаци о референтном купцу, лицу за
контакт, датуму закључења уговора као и податак о износу - вредности уговора.
Уз Списак приложити фотокопије Уговора (из 2011.2012. и 2013. год).
Износ-вредност
Ред.
Лице за контакт
Референтни купац
Датум уговора уговора у дин.без
Број
и број телефона
ПДВ-а

УКУПНО:
У случају већег броја референци, умножити образац у потребном броју примерака.
У _____________________
Потпис овлашћеног лица
М.П. _________________________

Дана:_________________

-45-

