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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Јавно предузеће ''Скијалишта Србије''
Адреса: Милутина Миланковића 9, Нови Београд
Интернет страница: www.skijalistasrbije.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 29/19 је набавка система за видео надзор на планинама.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Одељење за јавне набавке,
е - mail адреса: marina.aksentijevic@skijalistasrbije.rs
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 29/19 је набавка система за видео надзор на планинама.
2. Ознака из општег речника набавке:
Ознака из општег речника набавке: 32323500 систем за видео надзор.
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III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Технчке спецификације тражене опреме:
Naziv
IP kamera u
Bullet kućištu

1

Opis
IP kamera u Bullet kućištu, vandal otporna , ONVIF S, sa
ugrađenim varifokalnim objektivom od 2.7mm-12mm sa
opcijom daljinske kontrole zuma i fokusa, i mehaničkim IR
filterom. Senzor: 1/3” Progressive CMOS, 2MP
(1920x1080), dan/noć funkcija, osetljivost: Dan: 0.01 Lux
(colour). Noć: 0.001 Lux (mono). 30 IRE, F1.4, 1/30s
shutter. Bit rate kontiolisan od strane korisnka od 24Kbps10Mbps. Ukupan video izlaz 32Mbps, neogranicen broj
multicast strimova, do 8 unikast konekcije od 4Mbps.
Rezolucija/brzina: 1080p (60fps), 1080p (30fps), 720p
(20fps), WDR funkcija preko 120dB, pun frame rate, pun
kolor: H.265 do 30fps/H.264/MJPEG do 60fps. Kontrola
ekspozicije: Auto/Manual. Šater: Rolling; Auto from 1/3 1/100,000 sec. Ugrađena analitika: Detekcija pokreta,
Maskiranje, Virtuelna linija, Upad, Ostavljen predmet,
Nedostajući predmet, Promena scene, Gubitak fokusa,
Pojačan intenzitet zvuka, Audio ulaz neregulatan, Detekcija
lica. Ugrađena IR rasveta dometa do 50m. Audio: Full
Duplex, kodek G.711Mu. Mrežni interfejs: IEEE802.3 and
IETF standards: 10/100 Base-T Ethernet, IPv4/IPv6, TCP,
UDP, RTP, RTSP, ICMP, IGMP, SNMP, HTTP, HTTPS, PPPoE,
uPnP, QoS, DHCP, NTP client. Mrežna bezbednost: HTTPS,
IP Filter, IEEE 802.1x, integrisan Firewall za detekciju
pokušaja hakovanja kamere. Slot za microSD karticu do
128GB. Binarni Ulaz/Izlaz: 2 Pull up input for non powered
contacts; 1 Solid state open collector output, 5VAC/DC
30mA. Napajanje:PoE+ (802.3at Class 4) ili 12VDC @
1.66A; 20W sa uključenim grejačem. Operativna
temperatura od -40C do 60C. Hladni start: -20C. Fizička
zaštita: IK10, IP67. Podržani standardi i regulative:
EN55032, EN55024, EN50130-4, EN61000-3-2, EN61000-33, IEC60068-2-27, IEC60068-2-6, EN60068-2-64, EN600682-1, EN60068-2-2, EN60068-2-30, UL60950-1. Alarmi koje
kamera daje upotrebom analitike moraju da budu u
potpunosti kompatibilni i prepoznatljivi od strane vms
aplikacije.

Količina
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IP kamera u
mikro dome
kućištu

2

3

IP kamera u mikro dome kućištu za spoljašnju montažu,
ONVIF S, sa ugrađenim fiksnim objektivom od 2.8mm sa
horizontalnim uglom gledanja 104°. Senzor: 1/3”
Progressive CMOS, 4 megapiksela. Osetljivost: 0.1 lux
(colour). 30 IRE, F2.0, 1/3s shutter, 0.04 lux(b/w). 30 IRE,
F2.0, 1/3s shutter, 0 lux (IR, F2.0) with IR. Domet IR LED
preko 20m. Video multi enkoder: Dva simultana strima
4MP (30fps) plus 1080p (9fps) ili 720p (21fps) ili 4SIF
(30fps). Dva simultana strima 3MP (30fps) plus 1080p
(25fps) ili 720p (30fps). Dva simultana strima 1080p
(30fps) plus 1080p (30fps). Pun frame rate, pun kolor:
H.265/H.264/MJPEG; do 30fps @ 1080p rezolucije; do
30fps @ 4MP rezolucije . Dinamički opseg: BLC, HLC,
120dB WDR. BLC: On/Off/Custom ROI. Dan/Noć: True
Day/Night sa mehaničkim IR filterom. Šater: Rolling; Auto
from 1 to 1/10000 sec. Kontrola ekspozicije:
Auto/Manual/Slow AE. Audio: Kompresija G.711/ AAC,
ugradjen mikrofon. Video analitika: Detekcija pokreta,
Maskiranje, Virtuelna linija, Upad, Ostavljen predmet,
Nedostajući predmet, Promena scene, Gubitak fokusa,
Pojačan intenzitet zvuka, Audio ulaz neregulatan, Detekcija
lica. Mrežni interfejs: IEEE802.3 and IETF standards:
10/100 Base-T Ethernet, TCP, UDP, RTP, RTSP, ICMP, IGMP,
SNMP, HTTP, HTTPS, PPPoE, uPnP, QoS, DHCP, NTP client.
Mrežna bezbednost: HTTPS, IP Filter, IEEE 802.1x,
integrisan Firewall za detekciju pokušaja hakovanja
kamere Slot za mikro SD karticu: podržana kartica do
128GB . Zaštita: IP67 / IK10 (IEC 62262). Radna
temperatura: -20°C to 60°C, hladni start -20°C. Napajanje:
PoE (802.3af Class 0); 4W. Montaža: u 3 ose. Podržani
standardi i regulative: EN55032 Class A, EN55024,
EN50130-4, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-2,
EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6,
EN61000-4-8, EN61000-4-11. Alarmi koje kamera daje
upotrebom analitike moraju da budu u potpunosti
kompatibilni i prepoznatljivi od strane vms aplikacije.
VMS softverska VMS softverska licenca od istog proizvođača kao i
licenca
proizvođača kamera sa uključenom podrškom proizvodjača
od 12 meseci za Lite verziju sistema po kamernom mestu.
Lite verzija sistema podržava do 40 kamera, sa
mogućnošću unapredjenja na verziju sa neograničenim
brojem kamera u sistemu. Podržava neograničen broj
radnih stanica i mrežnih snimača, do 4 monitora po
operatorskoj radnoj stanici, zaštitu pri snimanju i
eksportovanju snimljenog materijala putem "vodenog
žiga".

5
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Hibridna Radna
stanica/Mrežni
snimač/alarmni
server

4

Hibridna Radna stanica/Mrežni snimač/alarmni server od
istog proizvođača kao i proizvođača kamera sa minimlanim
sledećim karakteristikama:
- Zagarantovane performanse za pregled uživo: 70 4SIF
strimova pri brzini od 30fps ili 16 FullHD strimova pri brzini
od 30fps ili 12 4MP strimova pri brzini od 20fps ili 4 4K
ststrima pri brzini od 30fps
- Zagarantovane performanse za pregled snimljenog
materijala: 25 4SIF strimova pri brzini od, 10 FullHD
strimova pri brzini od, 8 4MP strimova pri brzini od 20fps,
3 4K strima pri brzini od 30fps
- Operativni sisitem: Windows 10 64bit
- Processor: Intel® Core™ i5 (3.0Ghz)
- Memory: 16GB DDR4 (2x8GB, 2666MHz)
- O/S Hard Disk: 1 x 256GB SSD (PCIe NVMe Class 40)
- Skladišni Hard disk: 2 x 8TB 3.5in SATA
- Mrežni interfejs: 100/1000 BaseT RJ-45
- Video Interfejs: Radeon Pro WX 2100 2GB supporting up
to three HD or three 4K monitor
- Audio Interfejs: HDMI, Mic In, Headphone, Line In/Out
- Kućište: Mini Tower Form Factor Chassis
- Napajanje: 460W (100 to 240 VAC, 50/60 Hz, auto
switching). 90% efficient PSU (80PLUS Gold Certified
Certified)
- Podržani standardi i regulative: EN 60950-1, IEC 60950-1,
EN 55022, CISPR 22, EN 61000-3-2, EN 55024, IEC 610003-2 (Class D), EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3, CISPR 24
- Operativna temperatura: 0 °C to 35 °C
Storage: 40° C to 65° C
- Dodaci: USB miš i tastatura, kabal za napajanje, 4 x mDP
na DisplayPort adapter, 8x Slimline DVD+/-RW Drive
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3

Monitor za
operatorsku
radnu stanicu

5

6

Prespojna
kutija
Датум:

Monitor za operatorsku radnu stanicu od istog proizvođača
kao i proizvođača kamera sa minimlanim sledecim
karakteristikama:
- Tip ekrana: LED-backlit LCD monitor / TFT active matrix
24”
- Energetska klasa: Class A+
- Ugradjen USB 3.0 hub
- Aspect Ratio: Widescreen 16:9
- Rezolucija: Full HD (1080p) 1920 x 1080 at 60 Hz
- Pixel Pitch: 0.275 mm
- Osvetljenje: 250 cd/m²
- Odnos kontrasta: 1000:1
- Podržano boja: 16.7 million
- Vreme odziva: 6 ms (grey-to-grey)
- Horizontalni ugao gledanja: 178˚
- Vertikalni ugao gledanja: 178˚
- Zaštita ekrana: Anti-glare, 3H Hard Coating
- Pozadinsko osvetljenje: LED backlight
- Podešavanje ekrana: Po visini, pivot (rotation), swivel,
tilt
- Konektivnost: HDMI, DisplayPort, VGA, 2 x USB 3.0, 2 x
USB 2.0
- Dodaci: VGA kabal, DisplayPort kabal, SuperSpeed USB
kabal,
- Napajanje: AC 120/230 V (50/60 Hz)
Prespojna vodootporna kutija od aluminijuma za Bullet
kameru sa PG uvodnikom
М.П.

3
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Потпис понуђача

Потписивањем овог обрасца техничке спецификације понуђач потврђује да у
својој понуди нуди добра у свему према техничким спецификацијама које су
тражене у конкурсној документацији.
2. Понуђач је дужан да уз понуду достави прорачун за складишни простор на
мрежном снимачу како би се доказало да понуђени модел минимално задовољава
снимање свих камера 30 дана у резолуцији 1080 р и 25 кадрова у секунди. Уколико
не достави, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
3. За сваку понуђену ставку из табеле горе, понуђач је дужан да достави техничку
документацију произвођача (на српском или енглеском језику) како би се
недвосмислено могло утврдити да понуђена опрема задовољава минималне услове
захтеване техничком спецификацијом. Уколико не достави, понуда ће бити одбијена
као неприхватљива.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 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 чл. 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 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);
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
(чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане
чл. 76. Закона, и то:
1) Да је понуђач овлашћен од стране произвођача добара да у предметној
јавној набавци може да нуди добра која су су предмет јавне набавке.

1.3.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) Закона.

1.4.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона, додатне услове група понуђача испуњава заједно.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
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. Напомена: Уколико уверење Основног суда не
обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности
редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног
суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног
правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична
дела против привреде и кривично дело примања мита; 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;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
Министарства финансија 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;
4) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве
(Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од
стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
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Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:

-

1) За додатни услов из тачке 1 доставити:
Овлашћење, односно ауторизација произвођача или локалне канцеларије
произвођача за опрему коју нуди.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре не морају да доставе доказе из чл. 75. ст. 1. Тачке 1-4 односно
нису дужни да приликом подношења понуде доказују испуњеност обавезних
услова, сходно члану 78. став 5. Закона о јавним набавкама.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, 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, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ
доставља у изворном електронском облику.
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.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
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: ЈП ''Скијалишта Србије'', Милутина Миланковића 9,
11070 Нови Београд,, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку система за видео надзор
на планинама, ЈН бр. 29/19 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
26.06.2019. године до 12:00 часова.
Отварање понуда ће се спровести истог дана, 26.06.2019. године, са почетком у 12
часова и 30 минута.
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 наручулац 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:
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде
• Попуњен, печатом оверен и потписан образац – Подаци о подизвођачу, уколико
понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу
• Попуњен, печатом оверен и потписан образац – Подаци о понуђачу који је
учесник у заједничкој понуди, уколико понуду подноси група понуђача
• Доказе о испуњености услова из члана 77. ЗЈН, наведене у Упутству како се
доказује испуњеност услова из члана 75. ЗЈН
• Модел оквирног споразума, попуњен, печатом оверен и потписан
• Попуњен, оверен печатом и потписан Образац техничке спецификације, као и
тражена документација о техничкој спецификацији
• Попуњен, оверен печатом и потписан Образац трошкова припреме понуде (није
обавезно)
• Попуњен, оверен печатом и потписан Образац изјаве о независној понуди.
• Попуњен, оверен печатом и потписан Образац изјаве о поштовању обавеза.
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3. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке није обликован по 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: ЈП ''Скијалишта Србије'',
Милутина Миланковића бр. 9, 11070 Нови Београд, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку , ЈН бр. 29/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку , ЈН бр. 29/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку, ЈН бр. 29/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку, ЈН бр. 29/19 - 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. 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.
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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.
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. 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,
• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу 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.
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, ГАРАНТНИ РОК
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Наручилац ће извршити плаћање након испоруке добара и потписивања Записника о
примопредаји опреме, у законском року.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу рока и места испоруке и завршетка посла
Рок за испоруку система за видео надзор не може бити дужи од 30 дана од дана
закључења уговора. Место испоруке: Копаоник, Златибор и Стара планина.
9.3. Захтев у погледу гарантног рока
Гарантни рок је гарантни рок који даје произвођач опреме, али не може бити краћи од
12 месеци од дана потписивања Записника о примопредаји опреме.
9.4. Захтев у погледу доказивања тражених техничких карактеристика
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Понуђач је дужан да уз понуду достави прорачун за складишни простор на мрежном
снимачу како би се доказало да понуђени модел минимално задовољава снимање свих
камера 30 дана у резолуцији 1080 р и 25 кадрова у секунди.
За сваку понуђену ставку из табеле, понуђач је дужан да досттави техничку
документацију произвођача (на српском или енглеском језику) како би се
недвосмислено могло утврдити да понуђена опрема задовољава минималне услове
захтеване техничком спецификацијом.
Уколико понуђач не достави наведено, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
9.5. 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 на може мењати
понуду.
10. 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.
У цену морају бити урачунати сви трошкове које понуђач има у реализацији уговора.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија треба да достави следећа
средства обезбеђења која гласе на Наручиоца:
- меница за добро извршење посла у оригиналу у року од 8 дана од датума закључења
Уговора, у висини од 5% укупно уговорене цене, без пдв-а, са важношћу 30 дана дуже
од потписивања записника о примопредаји опреме;
- меница за отклањање грешака у гарантном року, у тренутнку потписивања
Записника о примопредаји, у висини од 5% укупно уговорене цене без пдв-а са
важношћу 30 дана дуже од трајања гарантног рока.
Менице треба да буду оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за
заступање у десном доњем углу на последњој линији. Уз сваку меницу мора бити
достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, на име
гаранције за повраћај аванса / добро извршење посла (2 менице) и са назначеним
номиналним износом, да се може наплатити на први позив са клаузулом, „без
протеста“. Уз менице мора бити достављена и копија картона депонованих потписа,
који је издат од стране пословне банке. Потпис овлашћеног лица на меници и
меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са
картона депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног за заступање
менично овлашћење – писмо остаје на снази.
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Потребно је уз меницу доставити и потврду да је меница евидентирана у регистру
меница и овлашћења који води НБС.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на e-mail marina.aksentijevic@skijalistasrbije.rs
тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при
чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у
конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 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, ЈН бр. 29/19.
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.
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.
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15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена''.
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају једнак број пондера, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понуди краћи рок испоруке. Уколико две или
више понуда имају и исти рок, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде
извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели
понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.
17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у
поглављу X конкурсне документације).
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.
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који
има интерес задоделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео
или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог
закона. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење
понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је
примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без
обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.
став 2. закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а
наручилац исте није отклонио.
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Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора рок за подношење захтева за заштиту права
је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. овог
члана, 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.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. овог закона.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана
пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ
Захтев за заштиту права обавезно мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;
7) потпис подносиоца.
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, наручилац ће
такав захтеб одбацити закључком.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике
Србије уплати таксу од 120.000 динара.
Сва упутства, као и примере и начин попуњавања уплатнице, детаљно се могу видети
на званичној web страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних
набавки
http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf
УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ
ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Чланом 151. Закона о јавним набавкама је прописано да захтев за заштиту права мора
да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. Подносилац
захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије
уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос
средстава реализован, као и датум извршења налога;
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
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(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати
таксе наведене под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту
права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у
складу са законом и другим прописом.
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
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
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Понуда бр. ________________ од ____________ за јавну набавку система за видео
надзор, ЈН број 29/19.
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

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

2)

који

ће

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

који

ће

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.
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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.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА – НАБАВКА СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР, ЈН 29/19
Понуђач:_________________________________________________________
ПИБ:_______________________________
Број и датум понуде: _______________________________________________

Укупна понуђена цена за набавку система за видео надзор износи _______________
динара без пдв-а, односно ______________ динара са пдв-ом, у свему према техничкој
спецификацији са обрасцем структуре цене. У цену морају бити урачунати сви
трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.
Рок за испоруку система за видео надзор је _____ дана (максимум 30 дана) од дана
закључења уговора. Место испоруке: Копаоник, Златибор и Стара планина.
Рок и начин плаћања:
Наручилац ће извршити плаћање након испоруке добара и достављеног исправног
рачуна (фактуре), а на основу потписаног Записника о примопредаји, у законском року.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Гарантни рок је рок који даје произвођач опреме и износи ______месеци (минимум 12
месеци) од дана потписивања Записника о примопредаји.
Понуда важи _____ (минимум 30 дана) дана од дана отварања понуде.

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
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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6) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ СИСТЕМА ЗА ВИДЕО
НАДЗОР, бр. јавне набавке ЈН 29/19
Broj
Ponuđeni model
komada

Red. Naziv
Br.

1

IP kamera u
Bullet kućištu

14

2

IP kamera u
mikro dome
kućištu
VMS softverska
licenca

5

3

4

5

6

Hibridna Radna
stanica/Mrežni
snimač/alarmni
server
Monitor za
operatorsku
radnu stanicu
Prespojna kutija

Jedinična cena
bez PDV

Cena bez PDV
(broj komada x
jedinična cena bez
PDV)

19

3

3

14

Ukupna cena brz PDV

PDV

Ukupna cena sa PDV

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О НАБАВЦИ СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР
Закључен између:
ЈП ''Скијалишта Србије'', са седиштем у Београду, Милутина Миланковића 9, ПИБ:
104521515, матични број: 20183390, које заступа директор Дејан Ћика (у даљем тексту:
Наручилац)
и
____________________________,
са
седиштем
у
___________________,
адреса_______________________,
ПИБ:
_______________,
матични
број:
________________, које заступа директор ______________________ (у даљем тексту:
Добављач).
Основ уговора:
ЈН Број: 29/19
Број и датум одлуке о додели уговора: ///// од //////.2019. године
Понуда изабраног Добављача бр. _______________ од _______.2019. године.
Уговорне стране сагласно констатују:
-да је Наручилац, на основу члана 32. и 53. Закона о јавним набавкама (''Службени
гласник Републике Србије'', бр. 124/12, 14/15, 68/15) и Одлуке о покретању поступка бр.
1364 од 15.05.2019. године спровео отворени поступак за јавну набавку система за
видео надзор, број набавке 29/19;
-да је Добављач доставио Понуду број _________ од ___________2019. године
(попуњава понуђач), заведена код Наручиоца под бројем * од ***2019. године, која је
саставни део овог уговора;
-да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о
додели уговора бр. * од ***2019. године Добављачу за јавну набавку бр. 29/19.
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка система за видео надзор на планинама Копаоник, Златибор, Стара планина (у даљем тексту: систем) у свему према техничкој
спецификацији са обрасцем структуре цена и усвојеној Понуди Добављача бр.
________од ______.2019. године, заведена код Наручиоца под бр. ///// од //////.2019.
године, које су саставни део овог уговора и налазе се у прилогу истог.
Цена
Члан 2.
Укупна уговорена цена за набавку система за видео надзор из члана 1. овог
уговора износи _____________динара без пдв-а, односно _____________ динара са пдвом.
У цену су урачунати сви трошкови које Добављач има у реализацији овог
уговора.
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Начин и рок плаћања
Члан 3.
Наручилац ће извршити плаћање уговорене цене из члана 2. овог уговора, у
законском року, након испоруке опреме система за видео надзор, а на основу
потписаног Записника о примопредаји система за видео надзор од стране уговорних
страна потписница овог уговора и достављеног исправног рачуна (фактуре) од стране
Добављача.
Рок и место испоруке
Члан 4.
Рок за испоруку система за видео надзор је ______ дана (максимум 30 дана) од
дана закључења уговора.
Место испоруке: Копаоник, Златибор и Стара планина.
Пријем добара и отклањање недостатака
Члан 5.
Добављач се обавезује да испоручи добра уговореног квалитета, а сагласно
прописима и стандардима, као и да уз добра достави атесте и осталу документацију
којом се доказује уговорени квалитет добара, у складу са захтевима наручиоца из
конкурсне документације и позитивним прописима.
Представник Наручиоца и представник Добављача извршиће примопредају
испоручених добара и о томе ће сачинити Записник о примопредаји.
Приликом пријема предмета набавке, представник Наручиоца је дужан да
испоручена добра на уобичајени начин прегледа и да своје примедбе о видљивим
недостацима одмах саопшти Добављачу.
Ако се након пријема предмета набавке покаже неки недостатак који се није
могао открити уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку
писаним путем обавести Добављача без одлагања.
У случају да је Добављач знао или могао знати за недостатке, Наручилац има
право да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да добра
прегледа без одлагања и да благовремено обавести Добављача о уоченом недостатку.
У случајевима из става 3., 4. и 5. овог члана, Наручилац има право да захтева од
Добављача да отклони недостатак или да му преда друго добро без недостатка.
Гарантни рок
Члан 6.
Гарантни рок је _______ месеци од дана потписивања Записника о
примопредаји.
Добављач је у обавези да се без надокнаде одазове на позив Наручиоца у року од
8 часова од позива и изврши отклањање квара у гарантно року, уз обезбеђивање и
постављање заменских делова који су на поправци, с тим што за сваки рекламирани и
замењени део гаранција продужава за дату гаранцију у понуди. Након отклањања квара,
Добављач је дужан да сачини извештај о узроку квара и достави у писаној форми. У
случају да се део система видео надзора не може сервисирати у објекту Наручиоца,
понуђач је дужан да тај део система преузме уз обавезно постављање заменског дела,
сервисира, врати, инсталира и пусти у пробни рад, без накнаде за транспортне
трошкове.
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Средства финансијског обезбеђења
Члан 7.
Добављач се обавезује да у року од 8 дана од дана потписивања овог уговора
преда Наручиоцу меницу за добро извршење посла у износу од 5% од вредности
уговора без пдв-а и са роком важења 30 (тридесет) дана дуже од потписивања
Записника о примопредаји. Меница мора бити неопозива, безусловна, без права на
приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.
Добављач се обавезује да приликом примопредаје Наручиоцу преда меницу за
отклањање грешака у гарантном року у износи од 5 % од вредности уговора без пдв-а и
са роком важења 30 дана дужим од уговореног гарантног рока. Меница мора бити
неопозива, безусловна, без права на приговор и платива на први позив, а у корист
Наручиоца.
Меницу за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац може да
наплати уколико Добављач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 7 дана од
дана пријема писменог захтева Наручиоца.
Уговорна казна
Члан 8.
Уколико Добављач не испоручи добра у уговореном року, обавезан је да за сваки
дан закашњења плати Наручиоцу уговорну казну од 0,5% укупне уговорене цене, за
сваки дан закашњења.
Наручилац ће, у складу са одредбама уговора, утврдити број дана у
прекорачењу уговореног рока од стране Добављача и на основу тога, обрачунати
висину уговорне казне, за који износ ће умањити исплату уговорене цене.
Наручилац ће обрачун пенала, односно уговорне казне, упутити Добављачу
заједно са документом ''Изјава о пребијању – компензацији'' у два примерка.
Добављач је дужан да један оверен примерак ''Изјава о пребијању –
компензацији'' врати Наручиоцу. По добијању овереног примерка Наручилац ће
извршити плаћање умањене фактуре за обрачунате пенале.
Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да
захтева накнаду штете.
Раскид уговора
Члан 9.
У случају једностраног раскида уговора због неиспуњења обавезе друге
уговорне стране,уговорна страна која намерава да раскине уговор ће другој уговорној
страни доставити у писменој форми обавештење о разлозима за раскид уговора и
оставити накнадни примерени рок од 10дана за испуњење обавеза.
Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу, ни у року из претходног
става, уговор се сматра раскинутим.
Уколико је до раскида уговора дошло кривицом једне уговорне стране, друга
страна има право на надокнаду штете у складу са одредбама Закона о облигационим
односима.
Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и
доставља се другој уговорној страни.
Посебне и завршне одредбе
Члан 10.
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За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона које
регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.
Члан 11.
Све спорове који проистекну у реализацији овог уговора, уговорне стране ће
настојати да реше споразумно. У случају да споразум није могућ, спор ће решавати
надлежни суд у Београду.
Члан 12.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна
страна задржава по 2 (два) примерка.
ЗА ДОБАВЉАЧА
ДИРЕКТОР

ЗА НАРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР
Дејан Ћика

___________________

___________________

НАПОМЕНА- овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити
закључен са изабраним понуђачем.
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, овери печатом и потпише последњу
страну модела уговора. Уколико понуђач не потпише последњу страну модела
уговора, понуда ће бити одбијена као неприхватљива у смислу одредаба чл. 106
став 1 тачка 5) Закона о јавним набавкама.
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VII 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

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке система за видео надзор, бр. 29/19, поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

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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X 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
набавке система за видео надзор, бр. 29/19, поштовао је обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

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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