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ОПШТИНА СЕНТА
ГЛАВНИ ТРГ 1
www.zenta-senta.co.rs
Број: 404-1-01-2-7/2015-03-IV
Датум: 08.04.2015. године
СЕНТА
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Општина Сента је објавила позив и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и на
интернет страници www.zenta-senta.co.rs за подношење понуда за јавну набавку услуге увођења
система видео надзора на раскрсницама у Сенти и у образовним установама – ОШ “Стеван
Сремац“ ИО „11. Новембар“. Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних
набавки и са интернет странице www.zenta-senta.co.rs
1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Наручилац: Општина Сента, Главни трг 1, матични број 08038490, ПИБ 102692306, шифра
делатности 8411.
1.2. ВРСТА ПОСТУПКА
Предметна јавна набавка се спроводи као поступак јавне набавке мале вредности у складу са
конкурсном документацијом, Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012 и
14/2015, у даљем тексту: Закон) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Поступак се спроводи ради закључења уговора.
1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке број 404-1-01-2-7/2015-03-IV је набавка услуге - Увођење система видео
надзора на раскрсницама у Сенти и у образовним установама – ОШ “Стеван Сремац“ ИО „11.
Новембар“, шифра из општег речника јавне набавкe 51314000 – Услуге инсталирања видео
опреме
1.4. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРИПРЕМАЊА И МЕСТУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом и морају да
испуњавају све услове за учешће у поступку јавне набавке. Понуду треба доставити у затвореној
коверти на којој су на предњој страни написани текст: “Понуда – не отварај, Увођење система
видео надзора на раскрсницама у Сенти и у образовним установама – ОШ “Стеван Сремац“
ИО „11. Новембар““, на адресу Главни трг 1, 24 4000 Сента. На полеђини коверте читко
написати назив, број телефона и адресу понуђача. Понуђач понуду подноси лично предајом у
писарници или путем поште. Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда,
сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. Понуда се сматра
благовременом ако је поднета до 24.04.2015. године до 12,00 часова.
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1.5. ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТВАРАЊУ ПОНУДА
Отварање понуда вршиће се јавно, дана 24.04.2015. године у 12,15 часова у просторији
Општине Сента, Главни трг 1, канцеларија број 72, II спрат. Овлашћени представник понуђача
који присуствује отварању понуда, предаје оверено и потписано пуномоћје пре почетка отварања
понуда, које мора гласити на особу која присуствује отварању понуда.
1.6. ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Одлука о додели уговора донеће се у року од 5 дана од дана отварања понуда, односно по истеку
рокова за подношење захтева за заштиту права.
1.7. КОНТАКТ СЛУЖБА
Општина Сента, 24400 Сента, Главни трг 1, E-mail адреса: anna@zenta-senta.co.rs

Комисија за јавне набавке
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ЈЕЗИК
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.
Уколико је документација на страном језику, потребно је обезбедити оверен превод од стране
судског тумача.
2. ПРИПРЕМА ПОНУДЕ
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образац понуде и
спецификацију у прилогу и уз исте прилаже сву тражену документацију и све тражене доказе у
наредним тачкама овог упутства и “Упутства о начину на који се доказује испуњеност услова“.
Образац понуде се попуњава читко штампаним словима. Понуда се подноси у запечаћеној
коверти тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.
Понуда мора бити сачињена на преузетом обрасцу, јасна, недвосмислена, оверена печатом и
потписом овлашћеног лица. Понуда мора бити повезана траком (јемствеником) и запечаћена
у целини. Понуђачи могу да поднесу само једну понуду и не могу је мењати. Понуда која није
сачињена у складу са захтевима из конкурсне документације биће одбијена.
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.
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. У складу са
чланом 89. став 3. Наручилац не дозвољава подношење електронске 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 садржи:
ОБРАЗАЦ број 1 - Подаци о понуђачу
ОБРАЗАЦ број 2 - Подаци о подизвођачу (уколико понуђач нема подизвођача достављање
овог обрасца није обавезно)
ОБРАЗАЦ број 3 - Подаци о сваком понуђачу из групе понуђача (уколико се не ради о
заједничкој понуди достављање овог обрасца није обавезно)
ОБРАЗАЦ број 4 - Изјава понуђача о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о
jавним набавкама
ОБРАЗАЦ број 4.1. - Изјава подизвођача о испуњености обавезних услова из члана 75.
Закона о jавним набавкама (уколико понуђач нема подизвођача достављање овог обрасца
није обавезно)
ОБРАЗАЦ број 4.2. - Изјава о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о jавним
набавкама за случај заједничке понуде (уколико се не ради о заједничкој понуди
достављање овог обрасца није обавезно)
ОБРАЗАЦ број 5 - Образац понуде
ОБРАЗАЦ број 6 - Oбразац структуре цене
ОБРАЗАЦ број 7 - Техничке спецфикације
ОБРАЗАЦ број 8 - Модел уговора о јавној набавци
ОБРАЗАЦ број 9 - Образац трошкова припреме понуде (достављање овог обрасца није
обавезно)
ОБРАЗАЦ број 10 - Изјава о независној понуди
ОБРАЗАЦ број 11 - Изјава понуђача о поштовању важећих прописа
ОБРАЗАЦ број 12 – Изјава понуђача о отклањању кварова у гарантном року
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ОБРАЗАЦ број 13 - Записник о извршеном увиду у објекат Наручиоца и обиласку локације
ОБРАЗАЦ број 14 - Изјава o могућности извршења уговорних обавеза
3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НИЈЕ ОБЛИКОВАН У ВИШЕ ПАРТИЈА
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена.
5. ИЗМЕНА, ДОПУНА ИЛИ ОПОЗИВ 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: Општина Сента, Главни трг 1,
са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку услуге – Набавка услуге увођења система видео надзора
на раскрсницама у Сенти и у образовним установама – ОШ “Стеван Сремац“ ИО „11.
Новембар“, ЈН бр. 404-1-01-2-7/2015-03-IV - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку услуге – Набавка услуге увођења система видео надзора
на раскрсницама у Сенти и у образовним установама – ОШ “Стеван Сремац“ ИО „11.
Новембар“, ЈН бр. 404-1-01-2-7/2015-03-IV - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку услуге – Набавка услуге увођења система видео надзора
на раскрсницама у Сенти и у образовним установама – ОШ “Стеван Сремац“ ИО „11.
Новембар“, ЈН бр. 404-1-01-2-7/2015-03-IV - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге – Набавка услуге увођења система видео
надзора на раскрсницама у Сенти и у образовним установама – ОШ “Стеван Сремац“ ИО
„11. Новембар“, ЈН бр. 404-1-01-2-7/2015-03-IV - 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 да повуче нити да мења своју понуду.
6. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Уколико Наручилац у року за достављање понуда измени или допуни конкурсну документацију
обавезује се да, без одлагања те измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници. Наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда уколико 8 или мање дана пре датума за
достављање понуда изврши измену конкурсне документације.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију.

7. ОБАВЕШТЕЊЕ О САМОСТАЛНОМ НАСТУПУ
Понуђач који је самостално пондео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
8. АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана
75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, додатних услова наведених под тачком 2.1. и 2.3. конкурсне
документације. Додатни услов под тачком 2.2. конкурсне документације понуђач и подизвођач
Страна 5 од 39

испуњавају заједно. Уколико Понуђач наступа са подизвођачем мора навести 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. Наручилац може на захтев подизвођача
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог
подизвођача. Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор. Понуђач 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. Уколико уговор
између наручиоца и понуђача буде закључен тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
9. 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) Закона, као и додатне услове наведене под
тачком 2.1. и 2.3. конкурсне документације. Додатни услов под тачком 2.2. конкурсне
документације чланови групе понуђача 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 из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
 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.
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.
10. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ, ВРШЕЊА УСЛУГЕ,
НАЧИНА, РОКА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА
10.1. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
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 не може мењати понуду.
10.2. Захтеви у погледу вршења услуге
Наручилац захтева од понуђача да предметну услугу врши у складу са својом понудом.
10.3. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Плаћање за извршену услугу се врши на основу испостављене фактуре, и то у року од најдуже
45 календарских дана од дана записничког пријема монтираног система видео надзора. Плаћање
се врши уплатом на рачун вршиоца услуге.
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11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА
У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом
92. Закона.
12. ЧУВАЊЕ ПРИСПЕЛИХ ПОНУДА И ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА
Наручилац задржава све приспеле понуде у трајном власништу, уз обавезу да их може користити
само у сопствене сврхе и 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 мора видно означити и оверити парафом и печатом. Цена (осим
елемената њене структуре) и остали комерцијални услови не могу бити означени као поверљиви.
13. 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.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у
Министарству пољопривреде и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања.
14. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група
понуђача је у обавези да уз понуду достави:
14.1. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, и то бланко сопствену меницу,
која мора бити евидентирана у Регистру меница Народне банке Србије. Меница мора бити
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од
укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу – писму. Рок важења менице за озбиљност понуде треба да траје најмање колико и
важење понуде, а најмање 30 дана од дана отварања понуда.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико понуђач након истека рока за
подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор
благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе
средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне
документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу
уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
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14.2. Понуда мора да садржи и Изјаву понуђача израђену на своме меморандуму да ће
приликом потписивања уговора наручиоцу доставити соло бланко меницу, менично овлашћење
у висини од 10% од понуђене цене без ПДВ-а, са роком важења 10 дана дуже од уговореног рока
за извршење услуге, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и
картон депонованих потписа.
Понуда која није осигурана Изјавом понуђача израђена на своме меморандуму биће одбијена од
стране наручиоца као неприхватљива.
14.3. Понуда мора да садржи и Изјаву понуђача израђену на своме меморандуму да ће
приликом потписивања уговора наручиоцу доставити соло бланко меницу, менично овлашћење
у висини од 10% од понуђене цене без ПДВ-а, са роком важења 10 дана дуже од уговореног
гарантног рока, као средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном
року и картон депонованих потписа.
Понуда која није осигурана Изјавом понуђача израђена на своме меморандуму биће одбијена од
стране наручиоца као неприхватљива.
14.4. Меница за добро извршење посла
Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом потписивања уговора наручиоцу
достави соло бланко меницу, менично овлашћење у висини од 10% од понуђене цене без ПДВ-а
са роком важности 10 дана дуже од уговореног рока за извршење услуге, као средство
финансијског обезбеђења за добро извршење посла, и картон депонованих потписа којима се
гарантује испуњење уговорних обавеза.
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, за шта се као доказ
доставља извод/и из Регистра меница НБС.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
14.5. Меница за отклањање грешака у гарантном року
Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом потписивања уговора наручиоцу
достави соло бланко меницу, менично овлашћење у висини од 10% од понуђене цене без ПДВ-а
са роком важности 10 дана дуже од уговореног гарантног рока, као средство финансијског
обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, и картон депонованих потписа којима се
гарантује испуњење уговорних обавеза.
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, за шта се као доказ
доставља извод/и из Регистра меница НБС.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака који би могли да умање могућност
коришћења предмета уговора у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши
обавезу отклањања истих у уговором утврђеном гарантном року.
15. ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Понуђач може у писаном облику на адресу наведену у позиву, односно путем поште,
електронске поште (anna@zenta-senta.co.rs) или факсом (бр. факса 024/655-462) тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5
дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да понуђачу у року од 3 дана од
дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију
објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Тражење додатних
информација и појашњења телефоном, није дозвољено.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 404-1-01-2-7/2015-03-IV, на
неки од следећих начина:
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1. путем поште на адресу Главни трг 1, 24 400 Сента
2. путем факса на број 024/655-462
3. путем електронске поште на адресу anna@zenta-senta.co.rs
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.
16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА
Наручилац може, после отварања понуда у року од 5 дана писменим путем затражити додатна
објашњења од понуђача на која је исти дужан одговорити у року од 3 дана. Наручилац у року од
5 дана може извршити контролу код понуђача или његовог подизвођача што је овај дужан да
омогући.
17. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио
негативну референцу.
Уколико предмет јавне набавке није истворсан предмету за који је понуђач добио негативну
референцу, понуђач је дужан поднети соло меницу са меничним овлашћењем у корист
наручиоца као додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза, и то у вредности од 15% од
понуђене цене, с тим да иста треба да буде са клаузолом „без протеста“, роком доспећа „по
виђењу“. Меница ће бити активирана ако понуђач не испуни или неуредно испуни своју
уговорну обавезу.
18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА
Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума “ЕКОНОМСКИ
НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА”.
Елементи критеријума
до 80 пондера
до 20 пондера

А) понуђена цена (ПЦ)
Б) рок извршења услуге (РИУ)
УБП = ПЦ + РИУ
Где је УБП укупан број пондера.
А) ПОНУЂЕНА ЦЕНА (ПЦ)
Најнижа понуђена цена
ПЦ= ---------------------------------------Понуђена цена

80 пондера:

x 80
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Б) РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ
Рок извршења услуге се рачуна од дана потписивања уговора.

20 пондера:

Најкраћи рок извршења услуге
(у календарским данима)
РИУ = ---------------------------------------- x 20
Рок извршења услуге
(у календарским данима)
НАПОМЕНА: Рок извршења услуге не може бити краћи од 40 нити дужи од 60
календарских дана од дана потписивања уговора.
Уколико постоје два или више понуђача са истим бројем пондера, наручилац ће уговор о јавној
набавци доделити понуђачу који је дао дужи рок важења понуде.
19. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произлазе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне
средине.
20. 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.
21. ЗАШТИТА 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 anna@zenta-senta.co.rs,
факсом на број 024/655-462 или препорученом пошиљком са повратницом. 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 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.
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Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од
40.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број
жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате:
Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга
ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 40.000,00 динара.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу
наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави
поступка, такса износи 40.000,00.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
НАПОМЕНА: Уплата таксе за заштиту права доказује се искључиво достављањем потврде о
уплати издате од стране финансијске установе којој је износ таксе уплаћен.
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен у року од 8 дана од истека рока за подношење захтева
за заштиту права из члана 149. ЗЈН.
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. Уколико је
против одлуке о додели уговора о јавној набавци поднет захтев за заштиту права понуђача,
уговор о јавној набавци се закључује након стицања услова за закључење истог.
23. 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.
24. 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 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:
1. Уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће
2. Уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове
3. Уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења са пратећом траженом
документацијом за финансијско обезбеђење
4. Уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног
5. Уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама
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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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ОБРАЗАЦ број 1

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА ПОНУЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИС
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)

ПОНУЂАЧ
Место и датум
М.П
________________________
(Потпис овлашћеног лица)
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ОБРАЗАЦ број 2

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА
АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИС
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)

ПОДИЗВОЂАЧ
Место и датум
М.П
________________________
(Потпис овлашћеног лица)

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.

Страна 14 од 39

ОБРАЗАЦ број 3
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА У СЛУЧАЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОНУДЕ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА ПОНУЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИС
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)
ПОНУЂАЧ
Место и датум
М.П
________________________
(Потпис овлашћеног лица)

Напомена:
Табелу „Подаци о понуђачима из групе понуђача у случају заједничке понуде“ 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.
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ОБРАЗАЦ број 4

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
ИЗЈАВА
Под
кривичном
и
материјалном
одговорношћу
ПОТВРЂУЈЕМ
да
понуђач
______________________________________испуњава услове прописане чланом 75. Закона о
јавним набавкама за учешће у поступку јавне набавке услуге – Набавка услуге увођења
система видео надзора на раскрсницама у Сенти и у образовним установама – ОШ “Стеван
Сремац“ ИО „11. Новембар“, број 404-1-01-2-7/2015-03-IV, с обзиром да:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1.1. да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар,
доказ: извод или решење из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда или из одговарајућег регистра или адекватан докуменат издат у
земљи понуђача чије је седиште ван Републике Србије;
1.2. да понуђач или његов правни заступник нису осуђивани за неко од кривчних 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; доказ: извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица;
извод из казнене евиденције посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у
Београду и уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а за законског
засутпника или адекватан докуменат издат у земљи понуђача чије је седиште ван Републике
Србије; доказ не може бити старији од 2 месецa пре отварања понуда;
1.3. да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуде, доказ: потврда привредног и
прекршајног суда или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности
(издата након објављивања позива за подношење понуда) или адекватан докуменат издат у
земљи понуђача чије је седиште ван Републике Србије; доказ не може бити старији од 2 месецa
пре отварања понуда;
1.4. да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима РС, или стране државе када има седиште на њеној територији, доказ: потврда пореске
управе Министарства финансија РС и потврда јединице локалне самоуправе – Управе јавних
прихова о измиреним порезима и доприносима или адекватан докуменат издат у земљи понуђача
чије је седиште ван Републике Србије; доказ не може бити старији од 2 месецa пре отварања
понуда;
1.5. да понуђач има потписану изјаву о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и којом гарантује
да је ималац права интелектуалне својине; доказ: потписана и печатом оверена изјава понуђача
дата на “Обрасцу 11“.
НАПОМЕНА:
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају
да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1) до тачке 4), који је јавно доступан на интернет
страници Агенције за привредне регистре. Наручилац неће одбити понуду као непихватљиву,
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уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди
интернет страницу на којој су подаци, који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 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.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те
државе.
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.
У складу са чланом 77. став 4. Закона испуњеност наведених услова, односно услове из члана 75.
став 1., од тачке 1. до тачке 4. Закона, Понуђач може да доказује достављањем Изјаве којом
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава наведене
услове.
Пре доношења одлуке о додели уговора прворангирани понуђач је дужан да по позиву
наручиоца у року од 5 дана достави на увид оригинал или копију доказа о испуњености
захтеваних услова, у противном наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Дана: _________ 2015. године

М.П.
ПОНУЂАЧ
__________________
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ДОДАТНИ УСЛОВИ
2.1. располаже неопходним финансијским капацитетом:
-сматра се да понуђач испуњава овај услов уколико:
1) није исказао губитак у претходне три пословне године (2011., 2012. и 2013. године), доказ:
Извештај о бонитету (образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре (уколико понуђач има
подизвођача, овај доказ треба доставити и за подизвођача, односно уколико се ради о заједничкој понуди
овај доказ треба доставити и за све чланове групе понуђача);
2) нема евидентиран ниједан дан неликвидности у периоду од шест месеци пре објављивања позива,
доказ: потврда НБС о броју неликвидних дана за последњих шест месеци пре дана објављивања јавног
позива на Порталу управе за јавне набавке (уколико понуђач има подизвођача, овај доказ треба доставити
и за подизвођача, односно уколико се ради о заједничкој понуди овај доказ треба доставити и за све
чланове групе понуђача) Потврду издаје: Народна банка Србије, Дирекција за регистре и принудну
наплату, Одељење за принудну наплату, Одсек за пријем основа и налога принудне наплате, Крагујевац.
Потврда се може наручити електронски, слањем захтева са потребним подацима о фирми и исказом која
се потврда жели);
2.2. да располаже неопходним кадровским капацитетом:
-сматра се да понуђач испуњава овај услов уколико има најмање 5 (пет) техничара у радном односу на
одређено или неодређено време пре објављивања позива за подношење понуда; доказ: фотокопије
образаца М Пријава – Потврда о поднетој пријави, промени, одјави на обавезно социјално осигурање;
фотокопије радних књижица на основу којих се може недвосмислено утврдити да су запослени у радном
односу на одређено или неодређено време и фотокопије уговора о раду запослених;
2.3. понуђач мора извршити увид у објекат Наручиоца и обилазак локација раскрсница за које треба
извршити предметну услугу; доказ:
а) записник о извршеном увиду у објекат Наручиоца и обиласку локацијa раскрсница (Образац број
13.)
б) изјава понуђача којом потврђује да је, по извршеном увиду у објекат Наручиоца, односно обиласку
локацијa раскрсница за које треба извршити предметну услугу, у могућности да у потпуности изврши све
уговорне обавезе које би настале по основу ове јавне набавке (Образац број 14.)
Напомена: увид у објекат Наручиоца и обилазак локација раскрсница за које треба извршити предметну
услугу, вршиће се уз претходно поднет писани захтев достављен електронским путем овлашћеном лицу
за контакт Наручиоца, Ана Ленђел, службеник за јавне набавке; уколико увид у објекат Наручиоца и
обилазак локацијa раскрсница за које треба извршити предметну услугу врши лице које није законски
заступник понуђача за истог је потребно при подношењу писменог захтева Наручиоцу, доставити и
уредно попуњено овлашћење које је потписано и оверено од стране законског заступника понуђача; o
извршеном увиду и обиласку се сачињава записник који потписују овлашћени представник понуђача и
овлашћено лице за контакт Наручиоца; понуда понуђача који није извршио увид у нaведени и захтевани
објекат Наручиоца, односно обилазак локацијa раскрсница за које треба извршити предметну услугу или
није доставио исправан записник о извршеном увиду у објекат Наручиоца и обиласку локацијa
раскрсница како је захтевано, биће сматрана неисправном; понуђач ће бити обавештен када ће се
извршити увид и обилазак. Увид и обилазак се не може извршити на дан отварања понуда.
НАПОМЕНА: Ради доказивања испуњености додатних услова понуђач мора да достави све доказе
наведене у тачки 2.1., 2.2. и 2.3. Уколико не буду у потпуности испуњени сви услови из члана 75. и
76. ЗЈН и услови дефинисани у додатним обавезним условима понуда неће бити разматрана.

Дана _________ 2015. године

М.П.
ПОНУЂАЧ
_________________
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ОБРАЗАЦ 4.1.
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН

ИЗЈАВА
Под кривичном и материјалном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да подизвођач
______________________________________испуњава услове прописане чланом 75. Закона о
јавним набавкама за учешће у поступку јавне набавке услуге – Набавка услуге увођења
система видео надзора на раскрсницама у Сенти и у образовним установама – ОШ “Стеван
Сремац“ ИО „11. Новембар“, број 404-1-01-2-7/2015-03-IV, с обзиром да:
1.1. да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар,
доказ: извод или решење из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда или из одговарајућег регистра или адекватан докуменат издат у
земљи понуђача чије је седиште ван Републике Србије;
1.2. да понуђач или његов правни заступник нису осуђивани за неко од кривчних 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; доказ: извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица;
извод из казнене евиденције посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у
Београду и уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а за законског
засутпника или адекватан докуменат издат у земљи понуђача чије је седиште ван Републике
Србије; доказ не може бити старији од 2 месецa пре отварања понуда;
1.3. да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуде, доказ: потврда привредног и
прекршајног суда или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности
(издата након објављивања позива за подношење понуда) или адекватан докуменат издат у
земљи понуђача чије је седиште ван Републике Србије; доказ не може бити старији од 2 месецa
пре отварања понуда;
1.4. да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима РС, или стране државе када има седиште на њеној територији, доказ: потврда пореске
управе Министарства финансија РС и потврда јединице локалне самоуправе – Управе јавних
прихова о измиреним порезима и доприносима или адекватан докуменат издат у земљи понуђача
чије је седиште ван Републике Србије; доказ не може бити старији од 2 месецa пре отварања
понуда.
Пре доношења одлуке о додели уговора подизвођач прворангираног понуђача је дужан да
по позиву Наручиоца у року од 5 дана достави на увид оригинал или копију доказа о
испуњености захтеваних услова.
Дана _________ 2015. године

МП

ПОНУЂАЧ _________________

Право на учешће у поступку јавне набавке има правно и физичко лице које испуњава обавезне
услове за учешће прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама. Доказе о испуњености услова
из члана 77. ЗЈН, понуђач потврђује писменом изјавом датом под кривичном и материјалном
одговорношћу.
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ОБРАЗАЦ 4.2
ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА
СЛУЧАЈ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

ИЗЈАВА
Под кривичном и материјалном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да понуђач из групе
понуђача______________________________________испуњава услове прописане чланом 75.
Закона о јавним набавкама за учешће у поступку јавне набавке услуге – Набавка услуге
увођења система видео надзора на раскрсницама у Сенти и у образовним установама – ОШ
“Стеван Сремац“ ИО „11. Новембар“, број 404-1-01-2-7/2015-03-IV, с обзиром да:
1.1. да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар, доказ: извод или решење из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод
из регистра надлежног Привредног суда или из одговарајућег регистра или адекватан докуменат
издат у земљи понуђача чије је седиште ван Републике Србије;
1.2. да понуђач или његов правни заступник нису осуђивани за неко од кривчних 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; доказ: извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица;
извод из казнене евиденције посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у
Београду и уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а за законског
засутпника или адекватан докуменат издат у земљи понуђача чије је седиште ван Републике
Србије; доказ не може бити старији од 2 месецa пре отварања понуда;
1.3. да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуде, доказ: потврда привредног и
прекршајног суда или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности
(издата након објављивања позива за подношење понуда) или адекватан докуменат издат у
земљи понуђача чије је седиште ван Републике Србије; доказ не може бити старији од 2 месецa
пре отварања понуда;
1.4. да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима РС, или стране државе када има седиште на њеној територији, доказ: потврда пореске
управе Министарства финансија РС и потврда јединице локалне самоуправе – Управе јавних
прихова о измиреним порезима и доприносима или адекватан докуменат издат у земљи понуђача
чије је седиште ван Републике Србије; доказ не може бити старији од 2 месецa пре отварања
понуда.
Пре доношења одлуке о додели уговора прворангирана група понуђача је дужна да по
позиву Наручиоца у року од 5 дана достави на увид оригинал или копију доказа о
испуњености захтеваних услова.
Дана _________ 2015. године

МП

ПОНУЂАЧ _________________

Право на учешће у поступку јавне набавке има правно и физичко лице које испуњава обавезне
услове за учешће прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама. Доказе о испуњености услова
из члана 77. ЗЈН, понуђач потврђује писменом изјавом датом под кривичном и материјалном
одговорношћу.

Страна 20 од 39

ОБРАЗАЦ број 5
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Назив понуђача:___________________________________________________________
Седиште понуђача: ________________________________________________________
Улица:___________________________________________________________________
Матични број: ____________________________________________________________
Порески идентификациони број (ПИБ)________________________________________
Шифра делатности_________________________________________________________
Број текућег рачуна: _______________________________________________________
Телефон: ________________________________________________________________
Телефакс: ________________________________________________________________
E-mail адреса_____________________________________________________________
Лице за контакт___________________________________________________________
Лице одговорно за потписивање уговора______________________________________
Предмет: ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Набавка услуге увођења система видео надзора на раскрсницама у Сенти и у образовним
установама – ОШ “Стеван Сремац“ ИО „11. Новембар“,
Јавна набавка број: 404-1-01-2-7/2015-03-IV
ПОНУДА БРОЈ ____________________
Од____________________ 2015. године издата у _______________________
Рок важења понуде: _________ дана (не може да буде краћи од 30 дана)
Понуда се тражи за набавку услуге увођења система видео надзора на раскрсницама у Сенти и у
образовним установама – ОШ “Стеван Сремац“ ИО „11. Новембар“, према следећем:
I. ЦЕНА
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а ___________________________________________динара
(табела 1 + табела 2 из Обрасца број 6)
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом_________________________________________________ динара
(табела 1 + табела 2 из Обрасца број 6)
НАПОМЕНА: У цену морају бити урачунати сви трошкови транспорта, царине, дажбина као и
други трошкови реализације предмета јавне набавке и исти се не могу посебно обрачунавати
Наручиоцу.
II. РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ
Рок извршења услуге је _____ календарских дана од дана потписивања уговора о јавној набавци.
НАПОМЕНА: Рок извршења услуге не може бити краћи од 40 нити дужи од 60
календарских дана од дана потписивања уговора.
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III. НАЧИН, РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Плаћање за извршену услугу се врши на основу испостављене фактуре, и то у року од најдуже
45 календарских дана од дана записничког пријема монтираног система видео надзора. Плаћање
се врши уплатом на рачун понуђача.
IV. ГАРАНТНИ РОК
Гарантни рок износи 24 месеци, рачунајући од дана записничког пријема монтираног система
видео надзора.

V. ОБАВЕЗА ПРИЛОЖЕЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Понуђач је дужан да уз своју понуду приложи фотокопије каталошке документације или
званичне техничке спецификације на српском или енглеском језику, као и фотокопију
сертификата или дозволе произвођача или дистрибутера за регион за инсталацију и одржавање
на српском или на енглеском језику.
ПОНУДУ ПОДНОСИМО
(заокружити одговарајуће и попунити)
а) самостално,
б) заједнички са ___________________________________________________________ или
в) са подизвођачем_____________________________________________________________
- _______ % од укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу (не може бити
већи од 50% од укупне вредности набавке)
- део предмета набавке који се извршава преко подизвођача ________________________

Место и датум:
М.П.

ПОНУЂАЧ
______________________
(Потпис овлашћеног лица)

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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OBRAZAC broj 6
Obrazac strukture cene
Nabavka usluge uvođenja sistema video nadzora na raskrsnicama u Senti i u obrazovnim ustanovama – OŠ “Stevan
Sremac“ IO „11. Novembar“

TABELA 1 - RASKRSNICE

3

Naziv
HDTV 1080p / 2 Mp
rezolucija,D/N,
SD/SDHC/SDXC
slot,IC,Vefifocal,PoE,I/O port
Stubovi za kamere,Nosac
komlet
NAS, Share Center Quattro 4bay Network Storage
Enclosure

4

HDD 3TB

4 kom

5

12 kom

6

SFP modul 1.25GB SM
SFP Switch, Gigabit Ethernet
RJ45 port, ten SFP cages and
one 10G SFP+ cage, as well as
LCD panel and serial port
(RJ45),CPU QCA8519AC2C,LEV5

7

Media konverter SM 10km

6 kom

8

Napajanje 230/60V/12V/6V

5 kom

9

PigTail SM

16 kom

Optički patch kabel SM
PC i7
4930K/32GB/1TB/VGA1Gb
rackmount 19”
LED 40" TV, Direct LED, Full
HD 1920 x1080, 100Hz,
178°/178°

10 kom

Kabel napojni PPY 3x1.5
Orman za spoljnu montazu
IP66, 500x500x200
KOMUNIKACIONI
SINHRONI LINK sa
nadzornim centrom:
Minimalna brzina 100
Mbps,mora biti obezbeđenja
žična veza. Cena linka
garantovati do isteka garantnog
roka (24 meseci). Tehnologija
je proizvoljna, ali mora biti
žična (xDSL,CATV, FTB ili
odgovarajuće).U cenu je
obuhvaćena : instalacija linka,
puštanje u rad, zakup linka u
garantnom roku, održavanje u
garantnom roku opreme (24
meseci)

30 m

1
2

10

11

12
13
14

15

Količina

Jedinična
cena bez
PDV-a

Cena bez PDV-a

Cena sa PDV-om

5 kom
5 kom

1 kom

1 kom

2 kom

1 kom

5 kom

5 kom
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16

UPS, SMART RM 1000VA
Smart-UPS 1000VA/700W

1 kom

17

Rad tehničara

pauš.

18
19
20

Patch panel 19"/1U 24slot sa
slide mehanizmom
Orman 19"6U WM
Kabl Cat6 U/UTP300MHZ,4X2XAWG-23,
LS0H,plavi
HSEKU423H1

1 kom
1 kom
50 m

UKUPNO:
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TABELA 2 - OŠ “Stevan Sremac“ IO „11. Novembar“

Naziv
NVR-Snimanje do 192Mbit,
maksimalna rezolucija 5
megapiksela, maksimalna
brzina snimanja po kanalu
8Mbps, 1 HDMI izlaz, 1 VGA
izlaz, izlazna rezolucija do
1920x1080, 8 alarmnih ulaza, 3
relejna izlaza, dvosmerna audio
komunikacija, mogućnost
priključenja do 2 SATA hard
diska uz mogucnost RAID 1
funkcije, 2 USB porta, nadzor
putem Interneta, softver za
pametne mobilne telefone,
12VDC,16PoE
NVR-Snimanje do 192Mbit,
maksimalna rezolucija 5
megapiksela, maksimalna
brzina snimanja po kanalu
8Mbps, 1 HDMI izlaz, 1 VGA
izlaz, izlazna rezolucija do
1920x1080, 8 alarmnih ulaza, 3
relejna izlaza, dvosmerna audio
komunikacija, mogućnost
priključenja do 2 SATA hard
diska uz mogucnost RAID 1
funkcije, 2 USB porta, nadzor
putem Interneta, softver za
pametne mobilne telefone,
12VDC ,8PoE
FullHD 1080p dan/noć mrežna
kamera u IP66 dome kućištu,
horizontalni ugao gledanja od
118 stepeni,PoE,AV,
podešavanjem ugla kamere u 3
ose
Kabl Cat6 U/UTP300MHZ,4X2XAWG-23,
LS0H,plavi
HSEKU423H1

Količina

370 kom

7

PVC kanalice 40x100/2000 mm
PoE Injector, 802.3af, Max
Power Output 15.4W
(48VDC)
8-Port Gigabit
10/100/1000Mbps Desktop
Switch,PoE

8

Rack orman 12U 600X450

1 kom

9

Energetski panel 6-outl.

1 kom
pauš.

11

Rad tehničara
UPS, SMART RM 1000VA
Smart-UPS 1000VA/700W

1 kom

12

PP-Y 3x2.5mm2

50 m

1

2

3

4
5

6

10

Jedinična
cena bez
PDV-a

Ukupna cena bez
PDV-a

Ukupna cena sa PDV-om

1 kom

1 kom

16 kom

700 m

6 kom

1 kom
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13

KOMUNIKACIONI
SINHRONI LINK sa
nadzornim centrom:
Minimalna brzina 100
Mbps,mora biti obezbeđenja
žična veza. Cena linka
garantovati do isteka garantnog
roka ( 24 meseci). Tehnologija
je proizvoljna, ali mora biti
žična (xDSL,CATV,FTB ili
odgovarajuće). U cenu je
obuhvaćena : instalacija linka,
puštanje u rad, zakup linka u
garantnom roku, održavanje u
garantnom roku opreme (24
meseci)

1 kom

14
15
16

Patch panel 19" 24port, cat 6
PigTail SM
Orman 19"6U WM

1 kom
4 kom
1 kom
UKUPNO:

SVEUKUPNO: ________________________ DINARA BEZ PDV-A (ТABELA 1 + TABELA 2)
SVEUKUPNO: ________________________ DINARA SA PDV-OM (ТABELA 1 + TABELA 2)

Dana: ________________
(pečat)
Potpis ovlašćenog lica
_______________________
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OBRAZAC broj 7
Tehničke specfikacije
Nabavka usluge uvođenja sistema video nadzora na raskrsnicama u Senti i u obrazovnim ustanovama – OŠ “Stevan
Sremac“ IO „11. Novembar“
1. Kamerа za video nadzor na raskrsnicama u Senti
Standardi, propisi i priznanja
Kamera mora da podržava standarde bezbednosti proizvoda kako je definisano u IEC/EN/UL 60950-1 ili odgovarajuće.
Kamera mora da podržava standarde bezbednosti proizvoda kako je definisano u IEC/EN/UL 60950-22 ili odgovarajuće.
Kamera mora da podržava ISO/IEC 14496-10 MPEG-4 Part 10, Advanced Video Coding (H.264) ili odgovarajuće.
Kamera mora da podržava ISO/IEC 14496-2 (Profiles ASP and SP) (MPEG-4 Part 2) ili odgovarajuće.
Kamera mora da podržava Onvif profil S, ili Onvif verziju 1.01, ili višu po definiciji ONVIF organizacije ili odgovarajuće.
Kamera mora da je u skladu sa sledećim EMC odobrenjima:
•
EN55022 Class B
•
EN55024
•
FCC Part 15 - Subpart B Class A + A
•
VCCI Class A
•
C-tick AS/NZS CISPR22 Class B
•
ICES-003 Class B
•
KN22 Class B
•
KN24
ili odgovarajuće.
Kamera mora da ispunjava sledeće standarde:
•
IEEE 802.3af/802.3at (Power over Ethernet)
•
IEEE 802.1X (Authentication)
•
IPv4 (RFC 791)
•
IPv6 (RFC 2460)
•
QoS – DiffServ (RFC 2475)
ili odgovarajuće.
Kamera mora da ispunjava sledeće mehaničko ekološke standarde:
•
IEC/EN 60529 IP66
•
NEMA 250 type 4X
•
IEC 60721–3–4 Class 4M3
•
IEC 60721–4–4 Class 4K1
•
EN/IEC 60068–2–1
•
EN/IEC 60068–2–2
•
EN/IEC 60068–2–6
•
EN/IEC 60068–2–14
•
EN/IEC 60068–2–27
•
EN/IEC 60068–2–30
•
EN/IEC 60068–2–78
ili odgovarajuće.
Mehanika i životna sredinа
Kamera mora da se proizvodi sa UV-otpornim polimer kućištem opremljenim sa podesivim štitnikom od lošeg vremena.
Kamera mora biti operativna u temperaturnom opsegu od -30°C do +50°C.
Kamera mora funkcionisati u rasponu vlažnosti od 10-100% RH.
Senzori i optika
Kamera mora biti opremljena senzorom sa progresivnim skeniranjem.
Kamera mora da obezbediti slike dole do 0,25 lux u boji i crno-bele slike do 0,05 lux.
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Kontrola slike
Kamera mora da ima automatsko i ručno podešavanje balansa bele boje.
Kamera mora da podržava automatski i ručno definisane zone ekspozicije.
Kamera mora da podržava prilagodljiv okidač (shutter) sa brzinama okidanja od 1/27000 s do 2 s pri 50 Hz.
Kamera mora da podržava prilagodljiv okidač (shutter) sa brzinama okidanja od 1/33500 s do 2 s pri 60 Hz.
Kamera mora da podržava širok dinamički opseg (WDR) – dinamički kontrast.
Kamera mora da obezbedi kompenzaciju pozadinskog osvetljenja.
Kamera mora da podržava ručno definisanje vrednosti za:
• Nivo boja
• Osvetljaj
• Oštrinu
• Kontrast
Kamera mora da podržava funkciju za optimizaciju slike pri slabom osvetljenju.
Video
Kamera mora da obezbedi istovremene Motion JPEG i H.264 video strimove.
Kamera mora biti u stanju da isporuči najmanje dva strima u 25/30 slika u sekundi u HDTV 1080p rezoluciji (i nižim) preko
IP mreže. Kamera mora da podržava "Baseline Profile H.264" kodiranje sa procenom pokreta do 25/30 slika u sekundi.
Kamera mora da podržava "Main Profil H.264" kodiranje sa procenom pokreta i kontekst-adaptivnim binarnim aritmetičkim
kodiranjem (CABAC) u do 25/30 slika u sekundi.
Kamera mora da obezbedi video u 4:3 i 16:9 formatima slika, kao i koridor format 3:4 i 9:16.
Implementacija H.264 mora da uključuje unicast i multicast funkcionalnost i podržava varijabilni protok (VBR), kao i
konstantni (CBR).
Konektori
Kamera mora biti opremljena RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE mrežnim priključkom.
Kamera mora biti opremljena najmanje jednim digitalnim (alarmnim) ulazom i jednim digitalnim izlazom.
Funkcionalnost događaja
Kamera mora biti opremljena sa integrisanom funkcionalnošću događaja, koje mogu pokrenuti:
• Dan/Noć režim
• Pristup živoj slici
• Detekcija pokreta
• Pokušaj sabotaže (udari, okretanje kamere...)
• Temperatura
• Ručni okidači / virtuelni ulazi
• PTZ funkcionalnost
• Ugrađene aplikacije drugih proizvođača
• Poremećaj internog snimanja videa
Kamerin odgovor na okidač događaja mora da sadrži:
• Slanje obaveštenja, koristeći HTTP, HTTPS, TCP ili email poruke
• Slanje slika, koristeći FTP, HTTP, HTTPS, mrežne deljene resurse ili email
• Slanje video klipa, koristeći FTP, HTTP, HTTPS, mrežne deljene resurse ili email
• Slanje SNMP Trap poruka
• Snimanje na internu SD karticu i/ili mrežne deljene resurse (NAS uređaji)
• Kontrola PTZ funkcionalnosti
• Dan/Noć režim
• Preklapanje tekst preko slike
Skladištenje
Kamera mora biti opremljena sa video baferom za čuvanje slika pre i posle alarma i da ima slot za micro SD kartice - da
podržava interno/lokalno skladištenje videa.
Kamera mora da podržava SD/SDHC/SDXC kartice kapaciteta do 64 GB, klase 10.
Kamera mora da podržava snimanje na mrežne deljene resurse (Netvork Attached Storage).
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Druge funkcionalnosti
Kamera mora da poseduje prilagodljiv brojač piksela, identifikujući veličinu objekata brojem piksela.
Kamera mora da podržava funkcionalnost preklapanja slike sa tekstom, uključujući datum i vreme.
Kamera mora ima sposobnost preklapanja videa sa grafičkom slikom (overlay image).
Kamera mora da podržava primenu maski privatnosti u video strim.
Mrežna funkcionalnost
Kamera mora da podržava statičko i dinamičko (DHCP) dodeljivanje IP adrese.
Kamera mora da podržava IPv4 i IPv6.
Kamera mora da podržava "Quality of Service" (QoS).
Kamera mora da uključuje podršku za Bonjour protokol.
Kamera mora da podržava HTTPS, SSL/TLS i IEEE802.1X proveru identiteta.
Kamera mora da obezbedi centralizovano upravljanje sertifikatima, sa oba CA sertifikata ili odgovarajuće, prethodno
instalirana i mogućnost da se prilože dodatni CA sertifikati ili odgovarajuće. Sertifikati moraju biti potpisan od strane
organizacije koja pruža usluge izdavanja digitalnih sertifikata.
Kamera mora da podržava filtriranje IP adresa i uključuje najmanje tri različita nivoa sigurnosti sa lozinkom.
Kamera mora da podržava sinhronizaciju vremena putem NTP servera.
Napajanje
Kamera mora da podržava PoE IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3
Održavanje i servis
Kamera mora da obezbedi log fajl, koji sadrži informacije o svim korisnicima koji se povezuju sa kamerom od poslednjeg
restarta. Fajl sadrži informacije o IP adresi i vremenu povezivanja.
Kamera mora da podržava "Watchdog" funkcionalnost, koja će automatski ponovo pokrenuti procese ili će restartovati
kameru ukoliko se otkrije kvar.
Kamera mora da šalje obaveštenje kada se ponovo pokrene i svi servisi su inicijalizovani.
API & aplikacije
Uređaj mora posedovati ugrađeni web-server koji omogućava video, audio i konfiguraciju uređaja kroz standardno web
okruženje korišćenjem HTTP.
Kamera mora biti potpuno podržana otvorenim i javnim API-jem (interfejsom za pravljenje aplikacija – Application
Programmers Interface) čime je omogućeno dobijanje potrebnih informacija za integraciju funkcionalnosti kamere u
aplikacije drugih proizvođača.
Kamera mora omogućiti da se aplikacija drugih proizvođača instaliraju na kameru, a proizvođač kamere mora da obezbedi
alate za proveru kompatibilnosti i stabilnosti dotičnih aplikacija.
Kamera mora podržavati ONVIF Profile S ili ONVIF Verziju 1.01 ili višu, kako je definisala ONVIF organizacija, a mora
postojati i mogućnost ažuriranja verzije u bilo kom trenutku.
Lokacije raskrsnica u Senti
1)
2)
3)
4)
5)

ugao donje Tisine obale i Miloša Obilića,
ugao Predgradski venac i Novi šor,
Trg Joce Vujića,
ugao donje Tisine obale i Kukučka,
ugao Tornjoški put i Gajeva.
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2.

Kamerа za OŠ “Stevan Sremac“ IO „11. Novembar“

Kratak opis:
Kamera mora biti proizvedena u metalnom kućištu i biti opremljena senzorom sa progresivnim skeniranjem, obezbeđivati
podršku za P- i DC-iris funkcionalnost, Wide Dynamic Range, tzv. dnevno/noćnu funkciju i mora da omogući osetljivost do
0.4lux u dnevnom i do 0.06 lux u noćnom režimu.
Kamera treba da obezbedi Wide Dynamic Range uključujući dinamičku akviziciju slike i da omogući do 120 dB dinamičkog
opsega u opsegu osvetljenja 0.4 – 400.000 lux.
Kamera mora biti opremljena 10BASE-T/100BASE-TX Eternet interfejsom, i mora da uključuje podršku za PoE (napajanje
preko računarske mreže), u skladu sa standardom IEEE 802.3af ili odgovarajuće.
Kamera treba da obezbedi simultane Motion JPEG i H.264 video strimove i treba da podrži bar dva individualno
konfigurabilna video strima sa rezolucijama do 1920x1080HDTV1080pand1600x1200:
N.264 implementacija mora podržavati i Baseline (osnovni) i Main (glavni) profil, da podržava i unicast i i multicast
funkcionalnost, te podržava konstantan (CBR) i varijabilan bitrate (VBR).
Kamera treba da je opremljena ugrađenim mikrofonom, Line/Mic In, Line Out, da obezbedi full duplex audio i da podržava
AAC, G.711 ili G.726 audio kompresije.
Kamera mora biti opremljena sa jednim digitalnim (alarmnim) ulazom i jednim digitalnim izlazom, i takođe mora da ima
mogućnost pobude nad svojim integrisanim funkcijskim delovima, za to namenjenim, u zavisnosti od uticaja na tamperingalarm kamere, detektovanog pokreta ili zvuka, ili u slučaju ispunjenosti kapaciteta lokalne memorije. Mogući odzivi na
pobudni događaj bi bili: udaljena dojava (uključujući i upload video materijala), aktivacija output porta i snimanje na
lokalnu memoriju. Kamera treba da je opremljena sa video baferom za čuvanje pre- i post-alarmnih snimaka i da ima
mogućnost za priključivanje dodatne memorije – da poseduje SD/SDHC slot.
Kameru treba da karakteriše i mogućnost prikaza teksta na overlay površini, u okviru čega ulazi i prikaz datuma i vremena
dobijenog sinhronizacijom sa NTP serverom. Štaviše, potrebno je i da poseduje mogućnost prikaza grafičkih datoteka i
privacy maske na overlay površini video strima.
Kamera mora biti opremljena mehanizmom da fokusira sliku daljinski, tj. koristeći web interfejs na kameri i mora da ima
ugrađenu funkcionalnost brojanja piksela, identifikujući veličinu objekta u pikselima.
Kamera mora podržavati, kako statičku, tako i adresu dobijenu od DHCP-servera, i mora podržavati i IPv4 i IPv6 protokole.
U kameru mora da podržava Quality of Service (QoS) funkcionalnost.
Za bezbedan pristup, kamera mora da podržava HTTPS i SSL/TLS, SSL/TLS and IEEE802.1X autentifikaciju i takođe da
podržava filtriranje IP adresa, te da omogući barem 3 različita nivoa sigurnosti lozinke.
Kamera mora da poseduje ugrađen, kako bi se web server, gledanje videa i konfiguracija kamere mogli vršiti u standardnom
browser okruženju - korišćenjem HTTP protokola, i treba da je podržana javnim otvorenim API-jem (Application
Programmers Interface), što bi obezbedilo informacije potrebne za njenu integraciju u aplikacije drugih proizvođača.
Kamera mora omogućiti upload aplikacija proizvedenih od strane drugih proizvođača i proizvođač kamere mora omogućiti
alate za proveru kompatibilnosti radi verifikacije stabilnosti i performansi aplikacije.
Kamera mora da podržava mrežni video standard definisan od strane ONVIF organizacije.
Kamera mora da:
-je proizvedena u metalnom kućištu
-bude opremljena 10BASE-T/100BASE-TX mrežnim interfejsom
-je opremljena sa senzorom sa progresivnim skeniranjem, da je svetlosno osetljiva do 0.4 lux u dnevnom i 0.06 lux u
noćnom režimu rada sa WDR funkcionalnošću aktiviranom
-je opremljena sa Wide Dynamic Range uključujući dinamičku akviziciju slike i da omogući do 120 dB dinamičkog opsega
-je opremljena dan/noć (day/night) funkcionalnošću i da podržava funkcionalnosti i P- i DC- irisa
-podržava fokusiranje putem web interfejsa kamere ("remote back focus" funkcija)
-daje bar 2 strima sa Full 1920x1080HDTV1080pand1600x1200:)
-podržava simultane individualno konfigurabilne Motion JPEG i H.264 video strimove
-podržava unicast i multicast H.264 sa podrškom za konstantni i varijabilni bit rate
-podržava i Motion JPEG i H.264 kompresije, uključujući i procenu pokreta
-podržava napajanje preko računarske mreže (POE - IEEE 802.3af)
-ima ugrađen jednokanalni full duplex audio i da je opremljena sa ugrađenim mikrofonom, Linijskim/Mikrofonskim ulazom
i Linijskim izlazom
-prihvata statičke a IP drese, kao i adrese dodeljene od strane DHCP servera
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-podržava IPv4 i IPv6 adresiranje
-omogući prikaz teksta na overlay površini, u okviru čega ulazi i prikaz datuma i vremena dobijenog sinhronizacijom sa
NTP serverom i da poseduje mogućnost prikaza grafičkih datoteka i maskiranja slike na overlay površini video strima
-uključuje funkcionalnost brojanja piksela gde kamera kalkuliše veličinu objekta u pikselima
-omogući višestruke nivoe sigurnosti korisničkih lozinki, podržava HTTPS i SSL/TLS i IEEE 802.1X autentifikaciju
-je opremljena sa po jednim digitalnim alarmnim ulazom i izlazom
-uključuje podršku za alarmna stanja, koja mogu biti pobuđena:
alarmnim ulazom,
kamerinim tampering alarmom,
video detekcijom pokreta,
audio detekcijom,
ispunjenošću lokalne memorije,
-uključuje sledeće reakcije na pobude:
daljinsku dojavu, uključujući i slanje slika na udaljenu lokaciju,
aktivaciju izlaznog digitalnog alarmnog porta,
snimanje u lokalnu memoriju,
-je opremljena web serverom
-je podržana otvorenim i javnim API-jem
-omogućava platformu koja dozovljava upload aplikacija drugih proizvođača u kameru
-podržava standard mrežnog videa definisan od strane ONVIF organizacije

PONUĐAČ
Mesto i datum
M.P.

________________________
(Potpis ovlašćenog lica)
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ОБРАЗАЦ број 8
Број: 404-1-01-2-7/2015-03-IV
МОДЕЛ УГОВОРА
О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ УВОЂЕЊА СИСТЕМА ВИДЕО НАДЗОРА НА РАСКРСНИЦАМА У СЕНТИ И У
ОБРАЗОВНИМ УСТАНОВАМА – ОШ “СТЕВАН СРЕМАЦ” ИО “11. НОВЕМБАР”
Закључен у Сенти дана _____________године, између:
1. ОПШТИНЕ СЕНТА, са седиштем у Сенти, Главни трг број 1., коју заступа Председник општине Сента, Рудолф
Цегледи, дипл.инг.грађ., ПИБ: 102692306, матични број: 08038490 (у даљем тексту: Прималац услуге) с једне стране
и
2. _______________________, са седиштем у ____________, улица ___________________, број _____ ПИБ:
______________, матични број: ________________које заступа ______________________ (у даљем тексту: Давалац
услуге) с друге стране.
Подизвођачи:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Група понуђача - Заједнички понуђачи: (супонуђачи)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Члан 1.
Предмет овог уговора је пружање услуге увођења система видео надзора на раскрсницама у Сенти и у
образовним установама – ОШ “Стеван Сремац“ ИО „11. Новембар“, ЈН број 404-1-01-2-7/2015-03-IV, и то
према понуди Даваоца услуге бр. _________ од ____________године, која чини саставни део овог уговора.
Члан 2.
Давалац услуге ће Примаоцу услуге извршити услугу у складу са потребама истог.
Давалац услуге се обавезује да ће у року од ______календарских дана од дана потписивања уговора извршити
предметну услугу.
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да се трошкови транспорта, царине, дажбина и други трошкови урачунавају у цену
услуге која је предмет јавне набавке и не могу се посебно обрачунавати Примаоцу услуге.
Члан 4.
Квалитативну и квантитативну контролу и записнички пријем извршене услуге вршиће представник Примаоца
услуге уз присуство представника Даваоца услуге.
Плаћање за извршену услугу се врши на основу фактура, и то у року од најдуже 45 календарских дана од дана
записничког пријема монтираног система видео надзора.
Уговорена
цена
предметне
услуге
је
____________________динара
без
ПДВ-а,
односно
_________________________динара са ПДВ-ом.
Плаћање се врши
уплатом на рачун Даваоца
услуге број __________________________код
банке______________________.
Члан 5.
Давалац услуге гарантује, да ће предметну услугу извршити у складу са Понудом из члана 1. Уговора.
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Ако Давалац услуге не изврши предметну услугу року из члана 2. став 2. овог уговора, Прималац услуге ће
зарачунати пенале у износу од 1% од укупно уговорене цене без ПДВ-а, за сваки дан закашњења. Право Примаоца
услуге на наплату уговорене казне не утиче на његово право да захтева накнаду штете.
Члан 6.
Уговорне стране су се споразумеле да гарантни рок за предметне услуге износи 24 месеци, рачунајући од дана
записничког пријема монтираног система видео надзора.
У случају недостатака откривених у гарантном року, Прималац услуге се обавезује да писмено о томе обавести
Даваоца услуге без одлагања.
Давалац услуге се обавезује да ће у гарантном року из става 1. овог члана о свом трошку отклонити све недостатке
односно кварове на комуникационом линку или на опреми који је предмет јавне набавке, и то у року од 24 сати од
момента пријема писменог обавештења од стране Примаоца услуге, у противном одговоран је и сноси сву насталу
штету.
Члан 7.
Уговорне стране сагласно констатују да је Давалац услуге приликом закључења овог уговора, као средство
финансијског обезбеђења предао Примаоцу услуге:
1. соло бланко меницу за добро извршење посла, регистровану у Регистру меница Народне банке Србије, менично
овлашћење у висини од 10% од уговорене цене без ПДВ-а са роком важности 10 дана дуже од уговореног рока за
извршење услуге и картон депонованих потписа, која ће се уновчити у случају да Давалац услуге не буде извршавао
своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором;
2. соло бланко меницу за отклањање грешака у гарантном року, регистровану у Регистру меница Народне банке
Србије, менично овлашћење у висини од 10% од уговорене цене без ПДВ-а са роком важности 10 дана дуже од
уговореног гарантног рока и картон депонованих потписа, која ће се уновчити у случају да Давалац услуге у
уговором утврђеном гарантном року не изврши отклањање грешака који би могли да умање могућност коришћења
предмета уговора у гарантном року.
Члан 8.
Уговорне стране су сагласне, да за све међусобне односе који нису дефинисани овим уговором, непосредно
примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 9.
У случају спора надлежан је стварно и месно надлежни суд према седишту Примаоца услуге.
Члан 10.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих по 3 (три) примерка задржава свака уговорена страна.
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ

ПРИМАЛАЦ УСЛУГЕ

__________________

_______________________
Рудолф Цегледи,
Председник општине Сента

Напомена:
Овај модел уговора представља садржину 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 уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о
реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ 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:
ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН
ИЗНОС
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ТРОШКОВА

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.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
Место и датум:

Потпис овлашћеног лица

________________________

М.П.
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На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012 и
14/2015), као понуђач _____________________________________(назив понуђача) дајем следећу

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуда за набавку услуге
увођења система видео надзора на раскрсницама у Сенти и у образовним установама – ОШ
“Стеван Сремац“ ИО „11. Новембар“, број 404-1-01-2-7/2015-03-IV, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:
Потпис овлашћеног лица

_______________________

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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У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____________________________________________(навести назив понуђача) у
поступку јавнe набавкe услуге увођења система видео надзора на раскрсницама у Сенти и у
образовним установама – ОШ “Стеван Сремац“ ИО „11. Новембар“, број 404-1-01-2-7/201503-IV, 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:__________________
Потпис понуђача
_________________
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 ПОНУЂАЧА О ОТКЛАЊАЊУ КВАРОВА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Понуђач___________________________________________________________________у
поступку јавне набавке мале вредности - Увођење система видео надзора на раскрсницама у
Сенти и у образовним установама – ОШ “Стеван Сремац“ ИО „11. Новембар“, ЈН бр. 4041-01-2-7/2015-03-IV, под потпуном кривичном и материјалном одговорношћу
ИЗЈАВЉУЈЕ
да ће о свом трошку у гарантном року отклонити кварове на комуникационом линку или на
опреми који је предмет јавне набавке у року од 24 сати од момента пријема писменог
обавештења од стране Наручиоца.

Датум_________________

М.П.

Потпис
_____________
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ЗАПИСНИК
О ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ОБЈЕКАТ НАРУЧИОЦА И ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈA

Сачињен дана ___________ године, у просторијама зграде Градске куће у Сенти, Главни трг 1,
канцеларија број 72, између:
1.

законског

заступника

или

овлашћеног

лица

понуђача:

__________________________________________________________________________________,
(назив и адреса понуђача)
_________________________________________________________________________________,
(име и презиме законског заступника или овлашћеног лица понуђача),
ЈМБГ_____________________________,

број

овлашћења

__________________________

(уколико увиду у објекат Наручиоца и обиласку локација присуствује лице које није законски
заступник понуђача) и
2.

Ана Ленђел, службеник за јавне набавке.

Констатује се да је овлашћено лице понуђача извршило увид у објекат образовне установе – ОШ
“Стеван Сремац“ ИО „11. Новембар“ као и обилазак локација раскрсница за које треба извршити
предметну услугу, код Наручиоца – Одсек за јавне набавке и праћење инвестиција, на адреси
Главни трг 1, у времену од ________ до _________ часова.

Место и датум:
_______________________

Овлашћено лице понуђача:
________________________
Печат понуђача

Овлашћено лице Наручиоца:
__________________________
Печат Наручиоца
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ИЗЈАВА
О МОГУЋНОСТИ ИЗВРШЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА

Понуђач _____________________________________________________(навести назив понуђача)
у поступку јавне набавке услуге - набавка услуге увођења система видео надзора на
раскрсницама у Сенти и у образовним установама – ОШ “Стеван Сремац“ ИО „11.
Новембар“, број 404-1-01-2-7/2015-03-IV, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да, по извршеном увиду у објекат Наручиоца и обиласка локација раскрсница за које
треба извршити предметну услугу, у могућности да у потпуности изврши све уговорне обавезе
које би настале по основу предметне јавне набавке.

Место и датум:
Потпис овлашћеног лица
______________________

М.П.
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