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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Ј.К.П. ,,ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА“ Нови Сад, ул. Масарикова бр.17. www.vikns.rs
2. Врста поступка: Отворен поступак у складу са чланом 32. Закона о јавним
набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
3. Предмет поступка јавне набавке: Набавка уређаја и софтвера за проширење
видео надзора
4. Намена поступка: поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци
5. Резервисана набавка: не
6. Eлектронска лицитација: не
7. Контакт: Славица Шкрбић, адреса електронске поште slavica.skrbic@vikns.rs.

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
32323500 – Систем за видео надзор
2. Опис партије, назив и ознака из општег речника набавке: нема
3. Подаци о оквирном споразуму: нема
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Ово упутство понуђачима како да сачине понуду, садржи податке о захтевима
наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак
доделе уговора о јавној набавци. Понуђач мора испуњавати све Законом одређене
услове за учешће у поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и доставља у
складу са конкурсном документацијом. У супротном, понуда се одбија.
3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
Понуда мора бити сачињена на српском језику.
Изузетак постоји само за извод из каталога, брошуре, спецификације произвођача који
могу бити на српском или енглеском језику. Уколико Наручилац у току прегледа и оцене
понуда утврди да био део понуде требало да буде преведен на српски језик, одредиће
понуђачу примерен рок у којем је дужан да изврши превод тог дела понуде.
Ако је неки доказ или документ на страном језику (поред дефинисаног изузетка из
претходног става) исти мора бити преведен на српски језик и оверен од стране
овлашћеног преводиоца.
3.2. УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА И ПОСЕБНИ
ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ
САЧИЊЕНА
Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима
који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији.
Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ
(образац, изјава) из конкурсне документације који се доставља наручиоцу, мора бити
оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача.
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно
попуни, а место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом.
Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није
уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз
понуду достави овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или
потписивање уговора.
У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе
понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и
обрасцу бр. 1-, изузева обрасца 2- и 7-, и обрасца 11-,12- које попуњава, потписује и
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оверава сваки члан групе понуђача у своје име.
Све обрасце у понуди коју понуђач подноси са подизвођачем, потписује и оверава
понуђач, изузев образаца 2- које попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у
своје име.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног
отварања понуда.
3.3. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
3.4. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА
Понуде са варијантама нису дозвољене.
3.5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси у затвореној и запечаћеној коверти (овера печатом на месту
где је затворена) тако да се приликом отварања може са сигурношћу закључити да се
први пут отвара.
Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације
доставити, лично или поштом, на адресу:
Ј.К.П.,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА,,
21000 Нови Сад ул.Масарикова бр.17.
са назнаком:
„Понуда за јавну набавку
Набавка уређаја и софтвера за проширење видео надзора
Јавна набавкаброј 13/16–С
НЕ ОТВАРАТИ“
На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс
понуђача као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.
У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе
понуђача.
Понуђач може поднети само једну понуду.
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Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку
понуду може поднети група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не
може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог
понуђача. Поред тога, понуђач може бити члан само једне групе понуђача, односно
учествовати само у једној заједничкој понуди. Понуђач који је члан групе понуђача која
подноси заједничку понуду, не може истовремено да буде подизвођач другог понуђача.
3.6. ОПОЗИВ ПОНУДЕ, ИЗМЕНА ПОНУДЕ
Понуђач може да измени или повуче своју достављену понуду писменим обавештењем,
најкасније до истека рока за подношење понуда.
У року за подношење понуде понуђач може да опозове, измени или допуни већ поднету
понуду, писменим путем на адресу Наручиоца, са назнаком "ОПОЗИВ“ или „ИЗМЕНА /
ДОПУНА“ - Понуда за јавну набавку – Набавка уређаја и софтвера за проширење видео
надзора– Јавна набавка број 13/16-С – НЕ ОТВАРАТИ.
У случају повлачења тј. опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та понуда
се неће разматрати, већ ће неотворена бити враћена понуђачу.
Понуда не може бити опозвана, нити измењена после истека рока за подношење исте.
Уколико понуђач опозове или измени своју понуду по истеку рока за подношење понуда
Наручилац је овлашћен да наплатити гаранцију за озбиљност понуде.
3.7. ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ
Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране Наручиоцу у року
одређеном у позиву, односно која је достављена наручиоцу најкасније до 04.04.2016.
године до 12,00 часова. Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата,
сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања
понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама
Наручиоца, дана 04.04.2016. године са почетком у 12,30 часова.
Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да
пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писмено овлашћење за
учествовање у овом поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено
печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.
3.8. РЕЛЕВАНТАН ДОКАЗ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ НИСУ
ИСПУНИЛИ ОБАВЕЗЕ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
(НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА )
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три
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године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:
поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
учинио повреду конкуренције;
доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања
позива за подношење понуда.
Доказ наведеног може бити:
правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне
набавке или испуњења уговорних обавеза;
исправа о наплаћеној уговорној казни;
рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом,
односно уговором;
изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и
под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
записник о примопредаји радова, грађевински дневник, о изведеним радовима који нису
у складу са пројектом, односно уговором
други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење
обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о
јавним набавкама.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона,
који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други
наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.
Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе
понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова
групе понуђача.
На основу донетих закључака у складу са чланом 83. Закона Управа за јавне набавке
води списак негативних референци који објављује на Порталу јавних набавки.
3.9. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Наручилац може да изврши измену конкурсне документације. Ако наручилац у року
предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну докуменатацију,
дужан је да без одлагања те измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и
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интернет страници наручиоца. Све измене, објављене на напред наведени начин и у
напред наведеном року, представљају саставни део конкурсне документације. Измене и
допуне конкурсне документације важиће само ако су учињене у писаној форми.
У случају измене или допуне конкурсне документације од стране наручиоца, осам или
мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
3.10. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде
морају доставити споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и
према наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи
податке прописане чланом 81. став 4. и 5. Закона о јавним набавкама 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.
неограниченој, солидарној одговорности сваког члана, према Наручиоцу у складу са
Законом.
Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава
услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа
наведеним одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се
доказује испуњеност тих услова. Услове финансијског, пословног, техничког и
кадровског капацитета, у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају
заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом.
Изузетак представља додатни услов финансијског капaцитета у вези са непостојањем
блокаде рачуна који мора испуњавати сваки понуђач из групе понуђача у складу са
чланом 81. став 1. Закона о јавним набавкама.
Група понуђача подноси и следеће обрасце у понуди:
попуњен и оверен Образац бр.1.- Подаци о понуђачу, за Носиоца посла
попуњен и оверен Образац бр. 1А – Подаци о понуђача из групе понуђача, за све остале
чланове групе понуђача
У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе
понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и
обрасцу бр. 1-, изузев обрасца 2-,7-, и обрасца 11-,12- које попуњава, потписује и
оверава сваки члан групе понуђача у своје име.
3.11. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца
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и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору
Понуђач је дужан да у понуди наведе 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.
Уколико понуда понуђача који наступа са подизвођачем буде оцењена као најповољнија
понуда, наручилац ће тражити од понуђача, пре потписивања уговора о јавној набавци,
закључен уговор са сваким подизвођачем о пословно-техничкој сарадњи на извршењу
предметне јавне набавке. Уколико већ постоји закључен уговор, биће потребно да се, за
извршење предметне јавне набавке, потпише одговарајући анекс на постојећи уговор о
пословно-техничкој сарадњи и достави у оригиналу или овереној копији.
Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80.
Закона о јавним набавкама.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене предметне јавне
набавке без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да достави наручиоцу попуњен, потписан и оверен образац бр.1.Б –
Подаци о подизвођачу, за сваког подизвођача кога ангажује.
Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев обрасца 2- који попуњава,
потписује и оверава подизвођач у своје име.
Сваки подизвођач, којега понуђач ангажује, мора да испуњава услове из члана 75. став
1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним одељку Услови
за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.
Додатне услове у вези са капацитетима понуђач испуњава самостално, без обзира на
агажовање подизвођача.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим
ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.
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.
3.12 ОДРЕДБЕ О САДРЖИНИ ПОНУДЕ
Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима
који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији.
Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ
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(образац, изјава) из конкурсне документације који се доставља наручиоцу, мора бити
оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача.
Понуђач доставља једну понуду у писаном облику.
Садржину понуде чине, поред Обрасца понуде и сви остали докази о испуњености
услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77.- овог закона, који
су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве на начин
одређен конкурсном документацијом.
попуњен и оверен Образац бр.1. - Подаци о понуђачу,
попуњен, потписан и оверен Образац бр. 2.- Изјава понуђача да је поштовао обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине и којом гарантује да нема забрану обављања делатноси која је
на снази у време подношења понуде,
попуњен, потписан и оверен Образац бр. 3.- Понуда,
попуњен, потписан и оверен Образац бр. 4.- Структура цене,
попуњен, потписан и оверен Образац бр. 5. – Изјава понуђача о финансијској гаранцији,
попуњен, потписан и оверен Образац бр. 6.- Модел уговора у складу са понудом,
попуњен, потписан и оверен образац бр. 7. – Изјава о независној понуди,
попуњен, потписан и оверен образац бр. 8. – Образац трошкова припреме понуде,
попуњен, потписан и оверен образац бр. 9. – Потврда о обиласку терена,
попуњен, потписан и оверен Образац бр. 10. – Изјава о довољном техничком
капацитету,
попуњен, потписан и оверен Образац бр. 11. – Изјава о довољном кадровском
капацитету,
попуњен, потписан и оверен Образац бр. 12.- Изјава о условима одржавања у гарантном
року,
обрасце и доказе у складу са тачком 3.10. овог упутства у случају да група понуђача
подноси заједничку понуду, односно 3.11. ако понуђач подноси понуду са подизвођачем,
доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. и додатних услова из члана 76.,
предвиђених чланом 77.- Закона и конкурсном документацијом,
након обиласка терена понуђач уз понуду доставља идејни пројекат
извод из каталога, брошуре, спецификација произвођача који доказују да понуђени
апликативни софтвер за видео надзор, као и опрема одговарају наведеним техничким
спецификацијама,
3.13. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И ОДУСТАЈАЊЕ ОД ДОДЕЛЕ
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Понуда неће бити разматрана ако је пристигла у отвореној коверти и ако је
неблаговремена.
Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде,
одбије све неприхватљиве понуде.
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3.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Понуђач може, у писменом облику, тражити додатне информације или појашњења у
вези са припремањем понуде која појашњења Наручилац мора примити најкасније пет
дана пре истека рока за подношење понуда, са назнаком: „Објашњења – Набавка уређаја
и софтвера за проширење видео надзора, ЈН бр. 13/16-С.“ Захтев за појашњењима у
вези припремања понуде заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу Наручиоца:
ЈКП «Водовод и канализација» Нови Сад, 21000 Нови Сад, Масарикова 17 или факс
број 021/ 488-3396 или e mail slavica.skrbic@vikns.rs у радно време Наручиоца од
понедељка до петка у времену од 07:00 – 15:00 часова. Захтев примљен после
наведедног радног времена ће бити третиран као захтев који је примљен код Наручиоца
првог следећег радног дана.
У захтеву за додатним појашњењем заинтересовано лице може указати Наручиоцу и на
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији.
Наручилац ће у року од три дана по пријему таквог захтева објавити одговор на
Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона
3.15. ЦЕНА
У Обрасцу понуде исказати укупну цену у динарима без ПДВ.
У Обрасцу структуре исказати јединичне цене без ПДВ, укупне вредности без ПДВ,
укупну цену без ПДВ и са ПДВ и укупан ПДВ. У овом обрасцу понуђач наводи и
податке о произвођачу и моделу опреме.
Понуђена цена мора да садржи све елементе структуре цене, тако да понуђена цена
покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.
У понуђену цену је потребно укључити набавку, инсталацију апликативног софтвера за
видео надзор, као и набавку, инсталацију и повезивање опреме са постојећом
комуникационом мрежом наручиоца у јединствени систем видео надзора, као и ONSITE
гаранцију на целокупан систем и отклањање кварова у року од 6 сати од пријаве квара у
складу са Обрасцем 11. и Обрасцем 13.
Цене морају бити јасно и читко уписане.
Цена мора бити фиксна до коначне реализације уговора.
Примена валутне клаузуле није предвиђена.
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3.16. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Плаћање се врши у року од најмање 15 дана по достављеној и евидентираној фактури
на архиви Наручиоца, испостављеној по извршеној испоруци и уградњи на основу
Записника о примопредаји.
Понуда са краћим роком неће бити разматрана, већ ће бити одбијена.
Понуђач може понудити дужи рок плаћања, a исти не може бити дужу од 45 дана.
Није дозвољено тражење авансног вида плаћања.
Плаћања ће бити извршено налогом за пренос.
3.17. ГАРАНТНИ РОК
Гарантни рок је минимално 12 месеци рачунајући од дана испоруке и уградње и
потписивања Записника о примопредаји.
Понуђач је у обавези да у периоду гарантног рока функционално одржава апликативни
софтвер за видео надзор и инсталирану опрему, са обавезама обезбеђивања резервних
делова и уређаја као и свих наведених обавеза:
обезбеђен Call Center са минимално 2 запослена/ангажована лица
обезбеђена техничка подршка 24/7, одговарајући софтвер за праћење пријава и
минимално 6 запослених/ангжованих лица на овим пословима
обезбеђене минимално 3 мобилне техничке екипе са по 2 техничка лица оспособљена за
рад висинама
ангажована лица на испоруци, уградњи и одржавању опреме на објектима имају важеће
санитарне дозволе
време отклањања квара 6 часова од момента пријаве истог, обезбеђен систем за пријаву
сметњи путем електронске поште.
Рок за одазив за отклањање грешака у гарантном року је максимално 6 часова
рачунајући од момента пријема захтева за отклањање грешака Наручиоца (телефонским
позивом, лично, електронском поштом).
3.18. РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ И УГРАДЊЕ ОПРЕМЕ
Минимално прихватљив рок испоруке и уградње је 30 календарска дана од дана
увођења у посао, а максимално прихватљив рок је 90 календарских дана од дана
увођења у посао.
Рок за увођење у посао износи најдуже 7 дана од дана именовања лица за надзор од
стране Наручиоца.
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Испорука са уградњом је једнократна.
3.19. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Изабрани понуђач је у обавези да у моменту закључења Уговора, достави Наручиоцу
банкарску гаранцију на износ од 5% вредности понуде, без ПДВ, на име гаранције за
добро извршење посла, са роком важење најмање 60 дана од дана који је уговорен као
рок за извршење уговорених радовa.
Банкарска гаранција мора бити исказана у динарима.
Банкарска гаранција ће бити реализована уколико изабрани Понуђач не изврши обавезе
преузете по уговору о јавној набавци или у моменту примопредаје радова не достави
средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року.
Банкарска гаранција мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив.
Изабрани понуђач је у обавези да одмах након потписивања Записника о
примопредаји Наручиоцу банкарску гаранцију на износ од 5% вредности уговора као
средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року са роком важења пет
дана дужи од гарантног рока који је одређен.
Банкарска гаранција мора бити исказана у динарима.
Банкарска гаранција мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив.
Средстава финансијског обезбеђења могу гласити на члана групе понуђача или
понуђача, али не и на подизвођача.
У случају да понуђач не испуни преузете обавезе у предметном поступку јавне набавке,
Наручилац је овлашћен да реализује достављена средства обезбеђења од стране
понуђача.
3.20. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума “најнижа понуђена цена”.
У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену, која је и
најнижа, биће изабрана понуда понуђача који је понудио краћи рок испоруке и уградње.
3.21. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА
Наручилац може, после отварања понуда, да у писаном облику захтева од понуђача,
додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда,
као и да врши контролу (увид) код понуђача, подизвођача, односно учесника заједничке
понуде, у складу са чланом 93. Закона.
Наручилац може да у периоду евалуације понуда, затражи од понуђача презентацију
понуђеног апликативног софтвера за видео надзор, приликом које ће понуђач доказати
да понуђени апликативни софтвер за видео надзор задовољава све минималне
функционалности тражене у техничкој спецификацији.
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Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
3.22. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Понуда мора да важи (опција понуде) најмање 90 дана од дана јавног отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
3.23. ОБАВЕЗА ОБИЛАСКА ТЕРЕНА
Неопходно је да понуђач, који је преузео конкурсну документацију са Портала јавних
навки/интернет странице Наручиоца пре истека рока за подношење понуда, писаним
путем закаже обилазак терена.
У вези са наведеним представник понуђача се има обратити овалашћеном представнику
Наручиоца, Славици Шкрбић путем e mail-а slavica.skrbic@vikns.rs те у писаном
договору с њим заказати тачан обилазак терена. Обилазак је могуће заказати радним
даном у времену од 08-14 часова. Уз захтев за обилазак терена понуђач је дужан да
пошаље копију потврде о запослењу издату на меморандуму понуђача, потписану и
оверену од стране законског заступника понуђача, копију важећег М обрасца
запосленог и копију важеће санитарне књижице.
Обилазак терена је могуће извршити петком од 10-15 часова, а обиласку ће
присуствовати представник Наручиоца и представник понуђача. Обилазак терена је
обавезан – елиминациони услов. Понуђачи који обиђу терен у заказаном термину
добиће потврду потписану од стране представника Наручиоца коју су обавезни да
приложе у понуди (образац број 9.).
Приликом обиласка понуђачи су дужни да се детаљно упознају са стањем предметних
објеката, комуникационе мреже и рачунарске инфраструктуре наручиоца, да сагледају
обавезе предвиђене конкурсном документацијом и да на основу извршеног увида
припреме понуду. Трошкове обиласка сноси понуђач.
Понуђач може да пошаље у обилазак једно запослено лице које има важећу санитарну
књижицу.
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Оригинал потврде о запослењу издата на меморандуму понуђача, потписана и оверена
од стране законског заступника понуђача, копија важећег М обрасца запосленог и
копија важеће санитарне књижице се предају овлашћеном представнику Наручиоца пре
почетка заказаног обиласка. Без ових докумената заказани обилазак неће бити могуће
извршити (намена објеката је производња сирове воде /изворишта/. Лицима која немају
важећу санитарну дозволу није дозвољен приступ објекту бунара ЈКП „Водовода и
канализације“).
3.24. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка
јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став
1. Закона о јавним набавкама.
У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи
податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту
објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке
и Државној ревизорској институцији.
Лимит из став 1. члана 115. Закона се не односи на вишкове радова који су уговорени.
3.25.РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у
року од осам дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија, одбије да потпише уговор или
не потпише уговор у наведеном року, Наручилац ће одлучити да ли ће уговор о јавној
набавци закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем.
У случају испуњености услова из члана 112. став 2. тачка 5. Закона изабрани понуђач ће
бити позван да приступи закључењу уговора пре истека рока за подношење захтева за
заштиту права.
3.26. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА
Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди који су посебним актом
утврђени или означени као поверљиви.
Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду
поверљивости података добијених у понуди.
Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не
садржи ниједан јавни регистар, или који на други начин нису доступни, као и пословне
податке који су прописима означени као поверљиви.
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Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу
великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени
начин.Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним
условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће
то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати
«ОПОЗИВ», уписати датум, време и потписати се.Ако понуђач у року који одреди
наручилац не опозове поверљивост докумената, наручилац ће третирати ову понуду као
понуду без поверљивих података.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуде.
3.27. ТРОШКОВИ ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од наручиоца накнаду трошкова.
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде.
У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и
трошкови прибављања средства обезбеђења.
3.28. МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора понуђач мора да попуни у складу са понудом, овери печатом и потпише,
чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.
У случају подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем у Моделу уговора
морају бити наведени сви чланови групе понуђача, односно подизвођачи.
Модел уговора чини саставни део ове конкурсне документације.
У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен
Уговор о јавној набавци.
3.29. ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ
Предност за домаће понуђаче биће остварена у складу са чланом 86. Закона,.
3.30. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА
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Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
3.31. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац може, у свакој фази поступка јавне набавке, да обустави поступак и
одустане од доделе уговора о јавној набавци у складу са чланом 109. Закона.
3.32. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње, осим ако Законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који
има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео
или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама Закона.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу са назнаком „Захтев за заштиту права јн.
бр. „13/16-С “.
Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу: 11000 Београд,
Немањина 22-26.
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, 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.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на
Порталу јавних набавки.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. 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 Закона.
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Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева
за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за
заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије
(број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 13/16-С,
сврха уплате: ЗЗП, ЈКП «Водовод и канализација», јн. бр. 13/16-С, корисник: буџет
Републике Србије) уплати таксу и то:
уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка јавне набавке, садржина
позива за подношење понуда, односно садржина конкурсне документације или друге
радње Наручиоца предузете пре отварања понуда, такса износи 120.000,00 / 250.000,00
динара, обзиром да процењена вредност јавне набавке не / прелази износ од
120.000.000,00 динара;
уколико се захтевом за заштиту права оспоравају радње Наручиоца предузете после
истека рока за подношење понуда, изузев Одлуке о додели уговора о јавној набавци,
висина таксе се одређује према процењеној вредности јавне набавке (коју понуђачи
сазнају у поступку отварања понуда) и износи 0,1% процењене вредности јавне
набавке;
уколико се захтевом за заштиту права оспорава Одлука о додели уговора о јавној
набавци, висина таксе се одређује према понуђеној цени понуђача коме је додељен
уговор, па ако та цена не прелази 120.000.000,00 динара такса износи 120.000,00
динара, а ако та цена прелази 120.000.000,00 динара, такса износи 0,1% понуђене цене
понуђача коме је додељен уговор.
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Понуђачи морају испуњавати
поступку јавне набавке и то:

следеће обавезне услове за учешће у предметном

1.- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар и
као доказ за правно лице потребно је доставити извод из регистра Агенције за
привредне регистре Републике Србије, односно извод из регистра надлежног
Привредног суда
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 и као доказ за правно лице је потребно доставити извод из
казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван
за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван
за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
извод из казнене евиденције надлежног суда на чијем је подручју седиште домаћег
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица
(УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА које обухвата и податке из казнене евиденције за
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, на
чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица; 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 понуђач
/правно лице/ није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело
примања мита);
извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда
у Београду; С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је
обавештење
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravnalica.html
уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих
послова за законског/е заступника/е – захтев за издавање овог уверења може се поднети
према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији
(«Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој
територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта.
Ако је више законских заступника за сваког se доставља уверење из казнене евиденције.
(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)
3.- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије и као доказ за правно лице потребно је доставити уверења
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Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода
(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)
4.- да располаже важећом дозволом Ратела за имплементацију оне врсте комуникационе
мреже коју понуђач нуди у свом идејном решењу (имплементација оптичке мреже за
транспорт, радио релејне мреже за транспорт и имплементацију пасивне
инфраструктуре) на подручју Новог Сада и околине.
Испуњеност наведених обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке,
предузетник као понуђач, доказује достављањем:
1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег
регистра;
2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих
послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења
(сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ»,
бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то
лице рођено), али и према месту пребивалишта
(доказ не старији од два месеца пре отварања понуда)
3) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода;
(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)
4) Фотокопија потврде Ратела за имплементацију оне врсте комуникационе мреже коју
понуђач нуди у свом идејном решењу (имплементација оптичке мреже за транспорт,
радио релејне мреже за транспорт и имплементацију пасивне инфраструктуре) на
подручју Новог Сада и околине
Испуњеност наведених обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко
лице као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:
1) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова 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
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мита, кривично дело преваре;
уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих
послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења
(сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ»,
бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то
лице рођено), али и према месту пребивалишта.
(доказ не старији од два месеца пре отварања понуда)
2) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода.
(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)
3) Фотокопија потврде Ратела за имплементацију оне врсте комуникационе мреже коју
понуђач нуди у свом идејном решењу (имплементација оптичке мреже за транспорт,
радио релејне мреже за транспорт и имплементацију пасивне инфраструктуре) на
подручју Новог Сада и околине
Понуђач мора испуњавати следеће додатне услове за учешће у предметном поступку
јавне набавке и то:
1. - да располаже неопходним финансијским капацитетом и то:
да у последњих 12 месеци пре дана објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки није имао ниједан дан неликвидности на својим текућим
рачунима
Као доказ испуњености овог услова потребно је доставити:
потврду о подацима о ликвидности издата од стране Народне банке Србије – Одсек
принудне наплате, за период од претходних 12 месеци пре дана објављивања позива
(_______.2015. године – ________.2016. године)
2.- да располаже неопходним пословним капацитетом и то:
-

-

да има уведене стандарде квалитета ИСО 9001, ИСО 14001, ОХСАС 18001, ИСО
20000-1, ИСО 22301, ИСО 27001
да је понуђач овлашћен од стране произвођача Милестоне или представника
произвођача за територију Републике Србије за продају апликативног софтвера
(позиција 1 у обрасцу структуре цене)
да је понуђач овлашћен од стране произвођача или представника произвођача за
територију Републике Србије за продају понуђене видео опреме и активне
рачунарске опреме (позиције 2 до 8 у обрасцу структуре цене)

Као доказе испуњености ових услова потребно је доставити:
- фотокопија важећих сертификата за стандарде ИСО 9001, ИСО 14001, ОХСАС
18001, ИСО 20000-1, ИСО 22301, ИСО 27001
-

потврда/ауторизација произвођача Милестоне или представника произвођача за
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територију Републике Србије да је понуђач овлашћен за продају апликативног
софтвера (позиција 1 у обрасцу структуре цене)
-

потврда/ауторизација произвођача или представника произвођача за територију
Републике Србије да је понуђач овлашћен за продају понуђене видео опреме и
активне рачунарске опреме (позиције 2 до 8 у обрасцу структуре цене)

3.- да располаже довољним техничким капацитетом и то:
- да има обезбеђен Call Center
- да има обезбеђен одговарајући софтвер за праћење пријава за техничку подршку 24/7
- да има обезбеђене минимално 3 мобилне техничке екипе
- да има обезбеђен систем за пријаву сметњи путем електронске поште
Као доказ испуњености ових услова потребно је доставити:
попуњен, потписан и оверен образац број 11. Изјава о довољном техничком капацитету
4.- да располаже довољним кадровским капацитетима и то да има
запослена/ангажована следећа лица:
- најмање 2 лица сертификована од стране произвођача апликативног софтвера за видео
надзор и најмање 2 лица сертификована од стране произвођача понуђене видео опреме
- најмање 6 лица - обучених техичара за сигуран рад на висини из области
телекомуникација
- најмање 1 лице на пословима одговорног пројектанта телекомуникационих мрежа и
система са лиценцом ИКС 353
- најмање 2 лица на пословима одговорног извођача радова телекомуникационих мрежа
и система са лиценцом 453
- најмање 6 лица са валидном санитарном књижицом сходно важећој законској
регулативи - Закон о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр.
125/2004)
- најмање 2 лица распоређена на послове у оквиру Call Center-а понуђача
- најмање 6 лица распоређених на послове пружања услуге техничке подршке
- најмање 6 лица техничке струке распоређене у 3 мобилне техничке екипе са по 2
члана
Као доказе испуњености ових услова потребно је доставити:
- попуњен, потписан и оверен образац број 12. - Изјава о довољном кадровском
капацитету за сва запослена/ангажована лица - образац М за лица која су радно
ангажована на основу уговора о раду код понуђача и уговор о раду, односно
уговори о радном ангажовању за радно ангажована лица код понуђача по основу
других уговора у складу са Законом о раду.
- сертификати за лица издати од произвођача апликативног софтвера за видео
надзор и сертификати за лица за инсталацију и одржавање понуђене видео
опреме
- сертификати/потврде за обучена лица за сигуран рад на висини из области
телекомуникација, издати од стране компаније лиценциране од стране
Министарства рада и социјалне политике, Управа за безбедност и здравље на
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-

раду
важеће лиценце ИКС број 353
важеће лиценце ИКС број 453
важеће санитарне књижице издате од стране надлежне здравствене установе
важећи сертификати за лица за рад на висини издати од стране компаније
лиценциране од стране Министарства рада и социјалне политике.

Услови које мора да испуни сваки подизвођач, односно члан групе понуђача:
Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1, 2. и 4 Закона,
што доказује достављањем доказа наведеним у овом одељку. Услове финансијског,
пословног, техничког и кадровског капацитета из члана 76. Закона, понуђач испуњава
самостално без обзира на ангажовање подизвођача.
Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава
услове из члана 75. став 1. тачка 1, 2. и 4. Закона, што доказује достављањем доказа
наведеним у овом одељку. Услове финансијског, пословног, техничког и кадровског
капацитета из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу
достављених доказа у складу oвим одељком конкурсне документације. Изузетак
представља додатни услов финансијског капaцитета у вези са непостојањем блокаде
рачуна који мора испуњавати сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81.
став 1. Закона о јавним набавкама.
Испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона
Наручилац од понуђача захтева да при састављању својих понуда изричито наведу да су
поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању
и условима рада, заштити животне средине, као и нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде.
У вези са овим условом понуђач у понуди подноси Изјаву у складу са обрасцем 2.конкурсне документације.
Ова изјава се подноси, односно исту даје и сваки члан групе понуђача, односно
подизвођач, у своје име.
Начин достављања доказа:
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац
може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на
основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на
увид 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.
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Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75. став 1. тачка 1. Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за
привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у пријави интернет страницу на којој
су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Понуђач уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде,
доказује испуњеност обавезних услова. Регистар понуђача је доступан на интернет
страници Агенције за привредне регистре.
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 из члана 77.
став 1. тачка 1, 2. и 4. Закона, 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.
У случају сумње у истинитост достављених података, наручилац задржава право
провере на основу релевантних доказа. Уколико наручилац утврди да је понуђач
приказивао неистините податке или да су документа лажна, понуда тог понуђача ће се
сматрати неприхватљивом и биће одбијена.
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.
Комисија за јавне набавке
ЈКП“Водовод и канализација“Н.Сад
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
1.- Пун назив понуђача:
2.- Седиште:

адреса:

пошт.бр.

3.- Матични број :
4.- Порески број :
5.- Шифра делатности:
6.- Бројеви телефона:
7.- Пословна банка:

бр.рачуна:

8.- Овлашћено лице понуђача за потписивање уговора:
Уколико лице овлашћено за потписивање уговора није уписано као заступник понуђача
код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду односно овај Образац,
достави овлашћење за заступање, односно потписивање уговора.
9.- Особа за контакт:
10.- У предметном поступку јавне набавке учествујем:
а.- самостално,
б.- као носилац посла из групе понуђача
в. – са подизвођачем
(заокружити понуђену опцију која одговара понуди)
Датум:
Потпис овлашћеног лица понуђача
_______________________
М.П.
Напомена:
Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач који наступа самостално или са
подизвођачем, као и Носилац посла као члан групе понуђача која подноси заједничку
понуду.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.-А
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

1.- Пун назив понуђача из групе понуђача: ____________________________________
2.- Седиште са адресом__________________________пошт.број____________________
3.- Матични број ____________________________________________________________
4.- Шифра делатности:________________________________________________________
5.- Порески број _____________________________________________________________
6- Број телефона ____________________________________________________________
7.- Пословна банка ___________________________бр.рач.__________________________
8.- Особа за контакт_________________________________________________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
_______________________
М.П.

НАПОМЕНА:
Овај образац попуњава, потписује и оверава Носилац посла као члан групе понуђача
која подноси заједничку понуду за сваког члана групе понуђача.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.- Б

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1.- Пун назив подизвођача: ____________________________________
2.- Седиште са адресом__________________________пошт.број____________________
3.- Матични број ____________________________________________________________
4.- Шифра делатности:________________________________________________________
5.- Порески број _____________________________________________________________
6- Број телефона ____________________________________________________________
7.- Пословна банка ___________________________бр.рач.__________________________
8.- Особа за контакт_________________________________________________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
_______________________
М.П.

НАПОМЕНА:
Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач за сваког подизвођача.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 2.У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.
124/12,14/15 и 68/15) дајемо следећу

ИЗЈАВУ
У својству ____________________
(уписати: понуђача, члана групе понуђача, подизвођача)

ИЗЈАВЉУЈЕМ
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да
_____________________________________________________
(пун назив и седиште)
поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац
права интелектуалне својине нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде у отвореном поступку јавне набавке број 13/16-С, наручиоца
– ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад.

У ________________ дана ________.2016.г.

М.П.
Потпис овлашћеног лица
_____________________________
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 3.ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ
Набавка уређаја и софтвера за проширење видео надзора
БР. ЈН 13/16-С
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (носиоцу посла у случају заједничке понуде)











пун назив фирме:________________________________
седиште________________________________________
матични број____________________________________
шифра делатности_______________________________
ПИБ___________________________________________
овлашћена особа (потписник понуде) :_________________________________
(име, презиме и функција)
пословни рачун_______________________ код _____________________ банке
особа за контакт_________________________________
(име, презиме)
тел/факс______________е-маил_______________
лице одговорно за потписивање уговора:________________________________
(име, презиме и функција)

ОСТАЛИ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ / ПОДИЗВОЂАЧИ:












пун назив фирме:________________________________
седиште________________________________________
матични број____________________________________
ПИБ___________________________________________
особа за контакт )_________________________________
(име, презиме)
тел/факс______________е-маил_______________



пун назив фирме:________________________________
седиште________________________________________
матични број____________________________________
ПИБ___________________________________________
особа за контакт _________________________________
(име, презиме)
тел/факс______________е-маил_______________



пун назив фирме:________________________________
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седиште________________________________________
матични број____________________________________
ПИБ___________________________________________
особа за контакт )_________________________________
(име, презиме)
тел/факс______________е-маил_______________

На основу позива за подношење понуда за јавну набавку велике вредности – Повезивање
објеката ЈКП „Водовод и канализација“ мрежом за видео надзор, објављеног дана
_____________. године на Порталу јавних набавки, дајемо понуду како следи:

- Укупна понуђена цена износи ______________________ динара
(словима _______________________________________________________) без ПДВ.
-

Начин и рок плаћања: налогом за пренос, у року од ___ дана по достављеној и
евидентираној фактури на архиви Наручиоца, по извршеној испоруци и уградњи
на основу Записника о примопредаји (не може бити краћи од 15 нити дужи од 45
дана)

-

Рок испоруке и уградње: _______ календарских дана од дана увођења у посао
(минимално прихватљив рок испоруке и уградње је 30 календарска дана, а
максимално прихватљив рок је 90 календарских дана)

-

Гарантни рок: _______ месеци рачунајући од дана испоруке и уградње и
потписивања Записника о примопредаји (не може бити краћи од 12 месеци)

-

Рок за одазив за отклањање грешака у гарантном року:_______сати/дана
рачунајући од дана пријема писаног захтева за отклањање грешака Наручиоца
(лично, поштом, факсом, електронском поштом)
Рок важења понуде: ___ дана од дана отварања понуда

-

Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу,
као и део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача:
_____________________________________________________________________

Понуду дајем (заокружити):

Датум:

а) самостално
б) заједничка понуда
в) са подизвођачем

М.П.

Потпис овлашћеног лица
понуђача:
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 4.-

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ
RB Naziv

Proizvođač, Jed
model-tip
mere

1
1

3

2

3

4

5

6

2
Proširenje aplikativnog
softvera za video nadzor
Milestone za 198 kamera sa integracijom u postojeći
sistem naručioca
Sa min 12 meseci ONSITE
održavanja u skladu sa
tehničkim specifikacijama i
Obrascem 12
TV sa postoljem i nosačem
Sa min 12 meseci ONSITE
održavanja u skladu sa
tehničkim specifikacijama i
Obrascem 12
Radna stanica za pregled
video sadržaja
Sa min 12 meseci ONSITE
održavanja u skladu sa
tehničkim specifikacijama i
Obrascem 12
Spoljna IP kamera
Sa min 12 meseci ONSITE
održavanja u skladu sa
tehničkim specifikacijama i
Obrascem 12
Switch 4port
Sa min 12 meseci ONSITE
održavanja u skladu sa
tehničkim specifikacijama i
Obrascem 12
Switch 8port
Sa min 12 meseci ONSITE
održavanja u skladu sa
tehničkim specifikacijama i

količina Jedinična Ukupna
cena
cena RSD
RSD
4
5
6
7=5*6
komplet 1

kom

2

kom

1

kom

198

kom

5

kom

15
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7

8

9
10
11
12

Obrascem 12
Switch 16port
Sa min 12 meseci ONSITE
održavanja u skladu sa
tehničkim specifikacijama i
Obrascem 12
Switch 24port
Sa min 12 meseci ONSITE
održavanja u skladu sa
tehničkim specifikacijama i
Obrascem 12
Stub za kameru, visine 4m
Stub za kameru, visine 6m
Rack orman sa opremom
Potrebne kanalice, kablovi,
konektori, sapa creva, veze,
zatezači sajle i ostali
instalacioni materijal
Sa min 12 meseci ONSITE
održavanja u skladu sa
tehničkim specifikacijama i
Obrascem 12
Ukupno bez PDV
PDV 20%
Ukupno sa PDV

/
/
/
/

kom

2

kom

6

kom
kom
kom
paušal

17
14
22
1

Упутство за попуњавање овог обрасца: Понуђачи су дужни да попуне овај образац тако
да укупна цена без ПДВ, која се добија као збир укупних цена по појединачним
ставкама по колони 7, искаже укупну понуђену цену дату на Обрасцу број 3.Јединичне цене по појединачним ставкама исказати без ПДВ и уписати у колону 4.
Укупну цену без ПДВ по појединачној ставки рачунати као производ колоне 5 и колоне
6 по посматраној ставки, и уписати износ у колону 7 за посматрану ставку. Дата
структура цене доказује да цена покрива сав трошак који ће понуђач имати у
реализацији набавке.
Структуру цене дао:
___________________________________
потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 5.На основу Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана
12.- Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова за учешће (Сл. гласник РС
бр. 29/13 и 104/13) даје се следећа
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОЈ ГАРАНЦИЈИ
У вези са јавном набавком велике вредности - Набавка уређаја и софтвера за
проширење видео надзора – Јавна набавка број 13/16-С изјављујемо да ћемо:
Изабрани понуђач је у обавези да у моменту закључења Уговора, достави
Наручиоцу банкарску гаранцију на износ од 5% вредности понуде, без ПДВ, на
име гаранције за добро извршење посла, са роком важење најмање 60 дана од
дана који је уговорен као рок за извршење уговорених радовa.
Банкарска гаранција мора бити исказана у динарима.
Банкарска гаранција ће бити реализована уколико изабрани Понуђач не изврши обавезе
преузете по уговору о јавној набавци или у моменту примопредаје радова не достави
средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року.
Банкарска гаранција мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив.
-

Изабрани понуђач је у обавези да одмах након потписивања Записника о
примопредаји Наручиоцу банкарску гаранцију на износ од 5% вредности
уговора као средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року са
роком важења пет дана дужи од гарантног рока који је одређен.
Банкарска гаранција мора бити исказана у динарима.
Банкарска гаранција мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив.
-

У случају да не испунимо преузете обавезе у предметном поступку јавне набавке,
Наручилац је овлашћен да реализује наша достављена средства обезбеђења.
У _______________________ дана ________.2016.г.
М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача
____________________________
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 6 .Модел уговора представља основ за одређивање клаузула уговора који ће бити
закључен са најповољнијим понуђачем. Исти ће бити модификован у складу са
прихваћеном Понудом и у том смислу ће бити накнадно дорађене одређене клаузуле
којима ће се регулисати тражени услови из позива за подношење понуде и Конкурсне
документације. Овај модел уговора који је саставни део конкурсне документације,
Понуђач попуњава у складу са својом понудом, оверава печатом и потписом, чиме
потврђује да прихвата елементе из модела уговора.
МОДЕЛ
У Г О В О Р А
Закључен између:
1.- Ј.К.П.,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА,,Нови Сад ул.Масарикова бр.17
рачун бр.105-32308-08 код АИК банке а.д. Нови Сад Пиб: 100237118
а кога заступа директор Милош Станисављевић као Наручилац (у даљем
тексту купац) и
2.-________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
као Понуђач (у даљем тексту продавац) са подизвођачем:_______
________________________________________________________
(уколико наступате самостално или као група понуђача на ову линију не уписујте
никакав податак)
на следећи начин:
Члан 1.Овим уговором се уређују међусобна права и обавезе уговорних страна везаних за
набавку добара - Набавка уређаја и софтвера за проширење видео надзора, у свему
према Позиву за подношење
понуда за ј.н.в.в.бр.13/16-С
објављеном
________________ године на Порталу јавних набавки, за предметну јавну набавку
велике вредности у отвореном поступку и прихваћеној Понуди продавца - дел.бр.
_____________ год. која чини саставни део овог уговора. Поступак јавне набавке је
окончан правоснажном Одлуком директора о додели уговора ( дел.бр.___________/___
).
Продавац наступа са подизвођачем _________________________ из__________
ул.__________________ који ће делимично извршити предметну јавну набавку и то у
делу:______________________________________________________________________
што чини _________% од укупне вредности набавке. Понуда продавца и образац
техничке карактеристике-специхикација чине саставни део овог уговора.
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.Уговорне стране прецизирају да је предмет овог уговора – Набавка уређаја и софтвера
за проширење видео надзора ( у даљем тексту: добра ) у свему према понуди продавца
и обрасцем техничке карактеристике- спецификација из конкурсне документације
купца. Добра морају :
 бити сасвим нови,
 најбољег квалитета и израде ,
 одговарати свим захтевима купца и намени за које су одређени,
 бити исправни и идентични у својој поузданости,
 морај у потпуности одговарати важећим домаћим или међународним
стандардима за ту врсту добара.
Продавац је дужан да испоручи добра у складу са:
- одредбама овог уговора,
- усвојеном понудом,
- техничким карактеристикама- спецификацији из конкурсне документације купца
- обавезним прописима, стандардима и правилима струке и
- са пажњом доброг привредника.
Купац неће сносити одговорности за мане испоручених добара ако су мане последица
непридржавања правила струке те ће добра са наведеним манама вратити продавцу и
поступити на начин уговорен овим уговором.
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА И УСЛОВИ ПРОДАЈЕ
Члан 3.Овај уговор се закључује на одређено време и то на период од 12 месеци, а ступа на
снагу када га потпишу обе уговорне стране. Као датум закључења уговора, уговора се
датум наведен у деловодном печату Купца.
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ
Члан 4.Испорука добара који су предмет овог уговора ће се извршити једнократно, на основу
писменог захтева за испоруку, односно поруџбенице Купца ( у даљем тексту
поруџбеница).
Продавац ће извршити испоруку и уградњу најкасније у року од __________ дана од
дана пријема поруџбенице од стране Купца.
Продавац је дужан да испоручи добра у складу са одредбама овог уговора, обавезним
прописима, стандардима и правилима струке и са пажњом доброг привредника.
НЕДОСТАЦИ СТВАРИ
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Продавац гарантује да су испоручена добра исправна и да одговарају техничким
спецификацијама која су саставни део овог уговора те да иста немају стварних
недостатака и скривених мана.
Продавац у потпуности одговара за материјалне недостатке добара који су они имали у
моменту примопредаје без обзира да ли су му они били познати.
Продавац одговара и за оне материјалне недостатке који се појаве после извршене
примопредаје, ако су последице узрока који је постојао и пре испоруке односно
примопредаје.
Материјални недостатци постоје, између осталог, и ако добра :
 немају потребна својства за њихову редовну употребу и промет,
 немају потребна својства за нарочиту употребу за који га купац набавља, а која
употреба је била позната продавцу или му је морала бити позната
 немају својство и одлике које су изричито или прећутно уговорене, односно
прописане и
 испопручена купцу нису саобразна уговореним захтевима .
НАЧИН ИСПОРУКЕ И ПРИМОПРЕДАЈА
Члан 6.Примопредају добара вршиће овлашћена лица обе уговорне стране, при чему ће се
сачинити записник о примопредаји односно отпремница.
Примопредаја добара ће се вршити тако што ће овлашћена лица извршити :
 сравњење испоручених врста и количина са подацима из поруџбенице и
 визуелан преглед добара .
Након извршеног прегледа, приступиће се потписивању Записника о примопредаји
односно отпремници од стране овлашћених преставника обе уговорне стране .
Уколико прегледана добра не буду одговарала по било ком основу нарученим добрима
из поруџбенице, овлашћено лице купца ће недостатке записнички констатовати и добра
неће примити.
Овлашћено лице ће наведеним записником утврдити накнадни рок за поновну испоруку
неодговарајућих добара, који рок не може бити дужи од три дана рачунајући од дана
сачињавања записника. Када се утврди нови накнадни рок за испоруку, а продавац не
испоручи исправна и одговорајућа добра, у предметном накнадном року, купац може
раскинути овај уговор једностраном изјавом воље и приступити реализацији меница
датих на име доброг извршења посла.
Члан 7.Потписивањем наведених писмена односно Записника о примопредаји/отпремнице ,
овлашћена лица обе уговорне стране ће констатовати да је извршена квантитативна и
квалитативна примопредаја добара у складишту Купца/или терену и да је Купац преузео
власништво над истим, чиме ће се испорука сматрати извршеном.
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РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 8.Ако се након извршене примопредаје добара , покажу неки недостатци на добрима који
се нису могли открити уобичајеним прегледом, купац је дужан да о истом , писменим
путем, обавести продавца најкасније у року од 3 дана од дана када је открио недостатак.
У случају да је продавац знао или је морао знати за недостатке, купац има право да се
на те недостатке позове и када није извршио своју уговорну обавезу визуелног
прегледа, односно да благовремено обавести продавца о уоченом недостатку.
У напред наведеним случајевима, купац има право да захтева од продавца да му преда
друго добро без недостатака, односно да тражи испуњење уговора. Уколико то продавац
не учини, ни у року од 8 дана рачунајући од дана пријема захтева за испуњење уговора,
купац има право да овај уговор аутоматски раскине и приступи реализацији меница
датих на име доброг извршења посла.
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 9.Укупна уговорена цена добара износи: ______________________ динара, без ПДВ-а.
Цене подразумевају FCO - складиште ЈКП „Водовод и канализација“ на адреси
Подунавска бр. 8. Нови Сад, са урачунатим свим пратећим трошковима.
Уговорене јединичне цене из понуде су фиксне.
Члан 10.Плаћање добара вршиће се на основу испостављеног рачуна-фактуре по јединичним
ценама из прихваћене понуде Продавца.
Рачуни-фактуре се имају испоставити
по основу
Записника о
примопредаји/отпремнице, потписане и оверене од стране овлашћених представника
Продавца и Купца.
Плаћање ће се извршити у року од 45 дана, по испостављеној исправној фактури, на
текући
рачун
продавца
број:
_____________________
код
__________________________________банке .
Приликом испостављања фактуре, Продавац ће се позвати на дел.број овог Уговора, а
такође ће навести МБ (матични број) и ПИБ Продавца и ПИБ Купца.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 11.Продавац преузима на себе потпуну одговорност и гаранцију за сва добра које ће
испоручити. Гарантни рок је ___________ месеци , рачунајући од дана потписивања
отпремнице. У оквиру овог гарантног рока, Продавац треба да на први писмени позив
Купца у року од ______ сати / дана изврши замену неисправних добара о свом трошку.
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Уколико продавац, након што је обавештен, у периоду који је уговорен, не замени
неисправна добра, односно не отклони недостатке на истом, Купац има право да
приступи реализацији менице издате на име отклањања грешака у гарантном периоду и
то без утицаја на било која друга права која купац има у односу на Продавца на основу
овог уговора. Купац задржаво право и да од Продавца тражи надокнаду штете коју је
претрпио због неисправности добара.
ГАРАНЦИЈЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРА
Члан 12.Продавац је у обавези да у моменту закључења Уговора, достави Наручиоцу
банкарску гаранцију на износ од 5% вредности понуде, без ПДВ, на име гаранције за
добро извршење посла, са роком важење најмање 60 дана од дана који је уговорен као
рок за извршење уговорених радовa.
Банкарска гаранција мора бити исказана у динарима.
Банкарска гаранција ће бити реализована уколико изабрани Понуђач не изврши обавезе
преузете по уговору о јавној набавци или у моменту примопредаје радова не достави
средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року.
Банкарска гаранција мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив.
Продавац је у обавези да одмах након потписивања Записника о примопредаји
Наручиоцу банкарску гаранцију на износ од 5% вредности уговора као средство
обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року са роком важења пет дана дужи
од гарантног рока који је одређен.
Банкарска гаранција мора бити исказана у динарима.
Банкарска гаранција мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив.
Средстава финансијског обезбеђења могу гласити на члана групе понуђача или
понуђача, али не и на подизвођача.
У случају да понуђач не испуни преузете обавезе у предметном поступку јавне набавке,
Наручилац је овлашћен да реализује достављена средства обезбеђења од стране
понуђача.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 13.1.- Купац може раскинути уговор простом писаном изјавом воље достављенoм
продавцу:
А) ако оцени да продавац не може да извршава своје обавезе из овог уговора из било
којих разлога укључујући и акте државних органа и догађаје који се могу подвести под
појам више силе,
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Б) ако је заостајање у испоруци добара који су предмет уговора ,такво да доводи у
питање њихову испоруку – кашњење у испорукама дуже од 8 дана рачунајући од дана
пријема захтева за испоруку – поруџбенице,
В) ако продавац испоручује неисправна или неодговарајућа добра или добра
недоговарајућег квалитета одређеног у техничким карактеристикама - спецификацији
Г) ако продавац не отклони недостатке на добрима на начин регулисан овим
уговором и
Д) у свим другим случајевима када продавац не испуњава своје обавезе у складу са
овим уговором.
2.- Продавац може раскинути уговор простом писаном изјавом воље достављене
купцу због неиспуњавања његове уговорне обавезе плаћања по рачунима-фактурама у
уговореном року. У случају наступања кашњења плаћања од стране купца, продавац је
дужан писменим путем опоменути купца, са остављањем накнадног рока за плаћање
неплаћене новчане обавезе, који рок не може бити краћи од осам ( 8 ) дана од дана
пријема опомене. Уколико купац ни у накнадном року из опомене не измири своју
обавезу плаћања, продавац може раскинути уговор.
Накнадни рок , као услов за раскид уговора, неће се одредити једино у случају када
купац изјави да неће или не може испунити уговорну обавезу плаћања.
Најкраћи отказни рок по свим основама наведеним у претходним ставовима овог члана
износи осам дана, који рок почиње да тече од момента предаје писаног отказа једне
стране другој. Изјава о отказу уговора се предаје препорученим писменом.
У писаној изјави о раскиду уговора мора бити означено по ком основу се уговор
раскида.
Члан 14.Уколико продавац у било које време у току важења овог уговора уђе у поступак
еквивалентан поступку добровољне или принудне ликвидације, стечаја,
реструктуирања или ако уђе у поступак реорганизације издвајањем свог дела у посебно
правно лице или поступак поделе на више правних лица или поступак припајања
другом правном лицу или поступке еквивалентне наведеним поступцима по закону
државе продавца или ако над имовином продавца буде стављена хипотека, залога или
било каква забрана располагања на имовини продавца или било какво принудно
извршење или било какав други догађај или поступак сличан наведеним, купац има
право да без одлагања раскине овај уговор, наплати одговарајуће средство обезбеђења
испуњења уговорених обавеза, а продавац је дужан да купцу накнади разлику до
потпуне накнаде штете коју има због раскида уговора, укључујући и трошкове које има
купац због раскида уговора и трошкове ангажовања другог продавца и сву разлику у
цени између овог уговора и новог уговора закљученог са новим продавцем изабраним у
складу са Законом о јавним набавкама. Уколико уговор буде раскинут из наведених
разлога, уговорне стране су сагласне да купац не дугује продавцу накнаду штете због
раскида уговора.
УГОВОРНА КАЗНА
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Уколико Продавац , својом кривицом, не испуни своје уговорне обавезе везане за
квалитет и кванититет резервних делова и ако у уговореном року не буде испоручио
добра на начин прецизиран овим уговором, обавезан је да за сваки дан закашњења
плати Купцу износ од 2 ‰ (промила) дневно од укупно уговорене цена из члана 9.овог уговора, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% .
Уколико продавац не буде измирио своју новчану обавезу насталу по основу уговорене
канзне, купац ће приступити реализацији предате менице .
Право Купца на наплату уговорне казне не утиче на право Купца да захтева и накнаду
штете коју је претрпео.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.На све међусобне односе који настану из реализације овог уговора, а који нису ближе
одређени истим, имају се непосредно примењивати одредбе Закона о облигационим
односима и Закона о јавним набавкама.
Сва спорна питања која уговорне стране не могу да реше споразумно, решаваће стварно
надлежан суд у Новом Саду.
Члан 17.Овај уговор је сачињен у 7 ( седам ) истоветних примерака од којих Продавац задржава
2 ( два ) а Купац 5 ( пет ) примерака.
У Новом Саду дана ____________

за Продавца:

М.П.

_______________________

за Купца:
_____________________
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 7.У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и
68/15) дајемо следећу

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
у својству ____________________
(уписати: понуђача, члана групе понуђача)
ИЗЈАВЉУЈЕМ
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да
_____________________________________________________
(пун назив и седиште)
(заједничку) понуду деловодни број: ________________ за јавну набавку велике
вредности број 13/16-С, Наручиоца ЈКП ,,Водовод и канализација Нови Сад“ по Позиву
за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници
Наручиоца дана _________________ године, подносим/о независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.
У супротном упознат сам да ће сходно члану 168. став 1. тачка 2) Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци
бити ништаван.
У _______________________ дана ________.2016.г.
М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

_____________________________
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 8.У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и
68/15) дајемо следећи:

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Назив и опис трошка

Износ

УКУПНО

У _______________________ дана ________.2016.г.

М.П.
Потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________________

Напомена:
Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде у складу са датим обрасцем и чланом 88. Закона.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 9.У складу са тачком 3.23. конкурсне документације у поступку јавне набавке - Набавка
уређаја и софтвера за проширење видео надзора – Јавна набавка број 13/16-С, издаје се
следећа
ПОТВРДА
О ОБИЛАСКУ ТЕРЕНА
Заинтересовани понуђач _______________________________ (назив, седиште, пиб) је
по извршеној најави дана __________.2016. године, контакт особи код Наручиоца
___________________________, извршио дана _________.2016. године у времену од
___ часова до __ часова обилазак терена на локацији
______________________________________________ за потребе набавка уређаја и
софтвера за проширење видео надзора
Обиласку је у име заинтересованог понуђача присуствовао
___________________________
_____________________________ (име и презиме представника, функције/радно место
код понуђача), који је уредно доставио доставио
_________________________________________ (оригинал потврде о запослењу издата
на меморандуму понуђача, потписана и оверена од стране законског заступника
понуђача, копију важећег М обрасца и копију важеће санитарне књижице) док је
овлашћени представник Наручиоца био ___________________________
__________________________________(име и презиме, функција/радно место код
Наручиоца).
Намена објеката је производња сирове воде /изворишта/. Лицима која немају важећу
санитарну дозволу није дозвољен приступ објекту бунара ЈКП „Водовода и
канализације.
Приликом обиласка представник заинтересованог понуђач се детаљно упознао са
стањем предметних објеката и сагледао све обавезе предвиђене конкурсном
документацијом.
У Новом Саду, дана ________.2016.г.
Потпис овлашћеног лица
наручиоца:

М.П.

Потпис овлашћеног лица
понуђача:

Напомена: Обилазак објеката је обавеза сваког потенцијалног понуђача који жели да
учествује у поступку јавне набавке, а извршени обилазак Наручилац ће потврдити
потписивањем овог обрасца.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 10.ИЗЈАВА
О ДОВОЉНОМ ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ
У вези са позивом ЈКП "Водовод и канализација“ Нови Сад за јавну набавку број 32/14С, објављеним дана _______. године на Порталу јавних набавки, у отвореном поступку,
изјављујемо да располажемо траженим техничким капацитетом, и то:





Датум:

Обезбеђен Call Center, број телефона _____________
Обезбеђен одговарајући софтвер за праћење пријава за техничку подршку 24/7
Обезбеђене минимално 3 мобилне техничке екипе
Обезбеђен систем за пријаву сметњи путем електронске поште на адреси
______________.

М.П.

Потпис овлашћеног лица
понуђача:
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 11.ИЗЈАВА
О ДОВОЉНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ
У вези са позивом ЈКП "Водовод и канализација“ Нови Сад за јавну набавку број 13/16С, објављеним дана _______. године на Порталу јавних набавки, у отвореном поступку
изјављујемо да располажемо траженим кадровским капацитетом, и то:
Лица сертификована од стране произвођача апликативног софтвера за видео
надзор за инсталацију и одржавање
Име и презиме
Радно место
Сертификат и издавалац

Лица сертификована од стране произвођача видео опреме за инсталацију и одржавање

Име и презиме

Радно место

Сертификат и издавалац

Лица - обучени техичари за сигуран рад на висини из области телекомуникација
Име и презиме
Радно место
Сертификат/потврда
и издавалац

Одговорни пројектанти телекомуникационих мрежа и система
Име и презиме
Радно место
Лиценца ИКС

Одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система
Име и презиме
Радно место
Лиценца ИКС
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Лица са валидном санитарном књижицом сходно важећој законској регулативи
Име и презиме
Радно место
Књижица/потврда и
издавалац

Лица распоређена на послове у оквиру Call Center-а понуђача
Име и презиме
Радно место
//
Лица распоређена на послове пружања услуге техничке подршке
Име и презиме
Радно место
//

Лица техничке струке особљена за рад на висини распоређена у 3 мобилне
техничке екипе са по 2 члана
Име и презиме
Радно место
Екипа
број 1
број 1
број 2
број 2
број 3
број 3
Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица
понуђача:
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 12.ИЗЈАВА
О УСЛОВИМА ОДРЖАВАЊА У ГАРАНТНОМ РОКУ
У вези са позивом ЈКП "Водовод и канализација“ Нови Сад за јавну набавку број 13/16С, објављеним дана _______. године на Порталу јавних набавки, у отвореном поступку
јавне набавке, изјављујемо да ћемо обезбедити ONSITE гаранцију у приоду од _____
месеци на функционално одржавање апликативног софтвера за видео надзор и
инсталиране опреме, са обавезама обезбеђивања резервних делова и уређаја, као и свих
наведених обавеза:







Датум:

Обезбеђен Call Center са минимално 2 запослена/ангажована лица, број телефона
Call Center-а _____________.
Обезбеђена техничка подршка 24/7, одговарајући софтвер за праћење пријава и
минимално 6 запосленa/ангaжованa лица на овим пословима
Обезбеђене минимално 3 мобилне техничке екипе са по 2 техничка лица
оспособљена за рад висинама
Ангажована лица на испоруци, уградњи и одржавању опреме на објектима имају
важеће санитарне дозволе
Време отклањања квара 6 часова од момента пријаве истог
Обезбеђен систем за пријаву сметњи путем електронске поште, на адреси
___________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
понуђача:
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TEХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
Предмет набавке је проширење постојећег система видео надзора наручиоца,
апликативног софтвера Милестоне, са пратећом опремом која ће се инсталирати на
локацијама наручиоца, по техничкој спецификацији наведеној у конкурсној
документацији.
Намена објеката је производња сирове воде, њена даља прерада, складиштење у
резервоарима и дистрибуција до крајњих потрошача. Лицима која немају важећу
санитарну књижицу није дозвољен приступ објектима ЈКП Водовода и канализације
који су у ланцу производње сирове воде, њене даље прераде, складиштење у
резервоарима и дистрибуције до крајњих потрошача.
На спољашњим камерама обезбедити могућност детекције по периметру, а на
унутрашњим камерама обезбедити могућност детекције отварања врата на објектима.
Технички услови и техничке спецификације су саставни део конкурсне документације и
понуђач је дужан да их се придржава приликом давања понуде као и приликом
извршења радова.
Обавеза понуђача да обиђе наведене локације како би се упознао са обавезама за
извршење јавне набавке. Као саставни део своје понуде понуђач доставља идејни
пројекат којим ће приказати начин имплементације проширења система видео надзора
наручиоца на локацијама обухваћеним овом јавном набавком користећи при том опрему
која задовољава тражене минималне техничке карактеристике. Положај камера мора
бити такав да се максимално обезбеде локације наручиоца. Наручилац задржава право
да у периоду евалуације понуда од понуђача затражи додатна појашњења идејног
пројекта како би се утврдило да је понуђено идејно решење безбедно, реално
изводљиво, да је у духу струке и законских регулатива и не угрожава рад наручиоца.
Комуникациони пут између локација обезбеђује наручилац и није предмет јавне
набавке. Идејни пројекат мора бити оверен и потписан од стране пројектанта који
поседује важећу лиценцу 353.
Обавеза понуђача је да по извршеној и од стране Наручиоца одобреној инсталацији
проширења апликативног софтвера за видео надзор и опреме изради и достави
Наручиоцу пројекат изведеног стања оверен и потписан од стране пројектанта који
поседује важећу лиценцу 353, као и да од дана увођења у посао водити грађевински
дневник којег потписују и оверавају стручни надзор одређен од стране наручиоца и
одговорни извођач радова који поседује извођачку лиценцу 453. Сва опрема наведена у
конкурсној документацији мора бити испоручена и уграђена на локацији наручиоца,
инсталирана и подешена за коришћење наручиоца.
Обавеза наручиоца је да обезбеди несметан рад понуђача у извођењу радова и да му
пружи све потребне податке и услове да би проширење видео надзора било интегрисано
у јединствени систем и радови били завршени у уговореном року.
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Обавеза понуђача је и да изврши обуку до 5 радника наручиоца за коришћење
апликативног софтвера.
Минималне техничке карактеристике проширења апликативног софтвера и опреме:
- Proširenje aplikativnog softvera za video nadzor Milestone za 198 kamera sa
integracijom u postojeći sistem naručioca, kompleta 1
Naručilac poseduje aplikativni softver proizvođača Milestone-korporativni nivo licence, koji
dozvoljava nelimitirajuća proširenja. Ponuđač je dužan da obezbedi koporativne licence za
198 kamera koje moraju da važe minimum 12 meseci od potpisivanja zapisnika o izvršenim
radovima. Trenutne licence važe do juna 2017 godine. Ponuđač mora da izvrši proširenje tako
da ne ugrožava postojeći sistem video nadzora i mora da izvrši potpunu integraciju novog
video nadzora i opreme sa postojećиm sistemom naručioca. Proširenjem aplikativnog softvera
moraju da se zadrže sledeće funkcionalnosti postojećeg softvera(VMSa) naručioca:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Neograničena Multi-server i multi-site solucija. Obavezna je podrška za neograničen
broj kamera, servera, lokacija i korisnika koja omogućava rast instalacije u skladu sa
potrebama.
Neograničen centralizovan nadzor. Video menadžment sistem treba da omogući
povezivanje međusobno udaljenih lokacija bez obzira na verziju VMS softvera koja je
instalirana na tim lokacijama.
Distribuirana arhitektura nadzornih centara. VMS mora da obezbedi mogućnost
neograničenog hijerarhijskog povezivanja više nadzornih centara u jedan centralni sistem
iz koga je moguće upravljati svim ostalim nadzornim centrima.
Centralizovani Menadžment. VMS mora da u potpunosti omogući konfiguraciju svih
povezanih uređaja, kamera, mrežnih snimača kao i korisnika sa jedne centralne
upravljačke stanice, i da sva podešavanja i kompletnu konfiguraciju sistema čuva u SQL
bazi.
Bookmarking. Ova funkcija VMS-a omogućava korisnicima da označe delove
snimljenog video materijala od posebnog interesa uz mogućnost unosa dodatnih beleški
radi kasnije analize ili deljenja sa drugim korisnicima.
Alarm Menadžment. VMS mora da poseduje mogućnost pregleda i upravljanja
alarmnim događajima iz celog sistema sa jednog nadzornog mesta i na taj način preuzme
funkciju Centralnog Alarmnog Sistema. Intuitivno korišćenje Mapa. VMS mora imati
mogućnost korišćenja višeslojnih (multilayer) mapa koje omogućavaju interaktivni
pristup i kontrolu kompletnog sistema video nadzora radi jednostavnijeg pregleda rada
kompletnog sistema i njegovog funkcionisanja. Takođe ovaj modul treba da omogući
jednostavnu integraciju sa modulom za upravljanje video zidom uključujući i drag-anddrop funkciju.
Video Zid. Ovaj opcioni modul treba da omogući jednostavnu integraciju i upravljanje
hardverom, koji upravlja monitorima video zida, sa klijentskim radnim stanicama VMSa.
Dostupnost i redudansa. Fail - over funkcija VMS-a treba da omogući visoku
dostupnost mrežnih snimača u slučaju otkaza pojedinih delova sistema. Fail-over serveri
mogu funkcionisati u dva režima: cold stand-by i hot stand-by režimu.
Snimanje na kamerama. VMS mora biti u mogućnosti da koristi skladišni prostor
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podržanih kamera kao dopunu centranom skladišnom prostoru sa
fleksibilnim
mogućnostima preuzimanja video materijala na osnovu predefinisanog vremenskog
rasoporeda, predefinisanih događaja ili na osnovu zahteva.
Multi-stage skladištenje. VMS-a mora da kombinuje vrhunske performanse sistema uz
prorđivanje video snimaka nakon zadatog vremenskog intervala, kako bi se omogućilo
ekonomski prihvatljivo rešenje za dugoročno skladištenje video materijala.
Sistem za upravljanje. Sistem za upravljanje mora da omogući automatizaciju različitih
aspekata sistema na bazi predefinisanih pravila. Neophodno je da omogući kontrolu
kamera, ponašanje sistema i priključenih eksternih uređaja kao što su svetla, vrata itd., na
osnovu događaja ili vremenskog rasporeda, eliminišući na taj način potrebu za ručnim
upravljanjem.
Podrška za meta-podatke (Metadata). Ova zahtevana funkcionalnost VMS-a
omogućava prijem, skladištenje i eksport meta-podataka, uključujući i meta-podatke koje
generišu instalirani video analitički softveri na samoj kameri.
Podrška za Multicast. Ova zahtevana funkcionalnost VMS-a omogućava da se sa
kamera šalje samo jedan video strim do većeg broja klijentskih nadzornih stanica. Na
ovaj način je moguće izvršiti optimizaciju mreže i njenog opterećenja u sistemima sa
velikim brojem korisnika.
Bezbednost. Softver mora da poseduje funkcionalnost da se za obradu i pristup video
zapisima koristi „pravilo dva lica“ (tj. da jednom sadržaju uvek moraju da pristupe
isključivo dva ovlašćena i obučena lica nikako samo jedno lice), tako da se onemoguće
zloupotrebe i sabotaže u sistemu video nadzora.
Automatsko pronalaženje kamera. VMS mora da omogući automatsko pronalazenje
IP kamera, enkodera i DVR uredjaja velikog broja proizvođača (podrška za min. 2000
različitih uređaja) .
64-bitna tehnologija. Obavezno je korišćenje 64-bitne tehnologije koja omogućava
povezivanje većeg broja kamera na jedan mrežni video snimač.
Višejezična podrška. Obavezna je podrška za veći broj jezika u okviru VMS-a
uključujući i Srpski jezik obavezno.
Brzo eksportovanje video materijala. VMS mora da omogući brzu dostavu autentičnih
dokaza organima javne vlasti u različitim formatima, uključujući i snimak sa više kamera
istovremeno u enkriptovanom formatu zaštićenom od manipulacije.
Sistemski Log. VMS mora da omogući logovanje svih događaja na sistemu, pristupa
korisnika, promena konfiguracije i da te informacije čuva za eventualni kasniji pregled.
Fleksibilno upravljanje korisnicima. Obavezno je striktno upravljanje pravima
pristupa korisnika funkcijama sistema i kamerama. Mora postojati modularni sistem
upravljanja korisnicima - od osnovnih korisnickih prava preko grupnih uz mogućnost
jedinstvenog prijavljivanja na Microsoft ® Active Directory naloge.
Privacy Masking. Ova zahtevana funkcionalnost VMS-a omogućava korisnicima da
definišu maske privatnosti na pojedinim kamerama te da se sakriju područja na
kamerama koja ne smeju biti vidljiva ili snimljena.
Monitoring sistema. Monitoring sistema VMS-a treba da prikazuje trenutne kao i
istorijske podatke o performansama sistema, korišćenju resursa, iskorišćenju i stanju
skladišnog prostora, mrežnom opterećenju i performansama kamera.
Opcije integracije. VMS mora da poseduje platformu za integraciju sa drugim
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sistemima. Za integraciju sa sistemima za video analitiku kao i drugim softverskim
aplikacijama mora postojati Software Development Kit (SDK).Integracija sa sistemima
ka kontrolu pristupa, protivprovalnim sistemima, barijerama, sistemima za upravljanje
zgradama i sl. može se ostvarivati i korišćenjem hardverskih U/I uređaja, internih ili
TCP/IP događaja. Integracija generičkih događaja omogućava brzu integraciju različitih
softvera i sistema korišćenjem jednostavnog message-based socket komunikacionog
interfejsa.
Aplikativni softver za video nadzor. VMS ima obezbeđenu korporativnu licencu od
strane naručioca. Potrebno je obezbediti licence za kamere u trajanju od min 12 meseci,
koje je moguće proveriti kod proizvođača.

Obaveza je ponuđača i da instalira uređaje za pregled video sadržaja (dva televizora i radnu
stanicu) preko kojeg će se video sadržaj pregledati i pratiti online stanje na kamerama.
TV sa postoljem i nosačem, komada 2
Dijagonala
Min 55"
Ekran
LED
Rezolucija
Min 3840x2160
Tip Tunera
Analogni i digitalni DVB-T2 / C / S2
Frekvencija 800 Hz (PQI)
Osvetljenje Micro Dimming Pro
Kontrast
Mega Contrast
Video ulazi Min 4xHDMI
Wireless
Da (ugrađen)
Povezivanje Min 3xHDMI, min 2xUSB, 1xKomponentni ulaz (Y/Pb/Pr), 1xKompozitni
ulaz (AV), 1xEthernet (LAN)
Ponuđač je u obavezi da instalira opremu na lokaciji određenu od strane naručioca.
- Radna stanica za pregled video sadržaja
Intel Core I5 ili odgovarajuće
Min 4GB DDR3 RAM
min 1000GB 7200 RPM SATA 3.5 HDD
DVD+/-RW
Kućište Tower
Chipset PCH C226 ili odgovarajuće
Slotovi za proširenje (minimalno)
1 PCIe Gen3 x16
1 PCIe Gen2 x4
1 PCIe Gen2 x1
1 PCIe Gen2 x1
1 PCI
Napajanje min 400W
Portovi (minimalno):
4 USB 3.0 ports
6 USB 2.0 ports
1 DVI
-
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2 Display Port with multi-stream video ports
1 RJ-45 network connector
3 .5mm audio in/out jacks
PS/2 keyboard and mouse ports
Tastatura – Srpski raspored
Miš optički
Operativni sistem Windows 7 Professional 64bit OS ili odgovarajući
Min 3 godine proizvođačke garancije
miš, tastatura i model računara da budu od istog proizvođača
Obezbediti odgovarajuće video kablove za televizore i instalirati softver za pregled video
sadržaja.
- Spoljna IP kamera, komada 198
Fiksna, LED tehnologija, 2MP/HDTV 1080p, OptimizerIR,
1/2.8” progressive scan CMOS, varifokal, daljinski kontrolisan fokus i zum, P-iris kontrola,
IR korekcija, megapikselna rezolucija f=3-10.5mm: 33°-92° ugao, F1.4, Auto fokus,
automatski prelaz dan/noć, Multi video striming, kompresije H.264 i JPEG, napajanje je
moguće preko POE priključka IEEE 802.3af/802.3at type 1 class 3, max. 11.2 W (mrežni
konektor RJ45 10BASE-T/100BASE-TX), memorija min 256MB RAM, min 128 MB flash,
moguće proširenje putem SD kartice, moguća rotacija snimka za 0°, 90°, 180°, 270°, koridor
format, min 0.25lux F1.4, b/w 0,05 lux F1.4, radna temperatura -30°C to 50°C, zaštita IP66,
kamera mora da podržava I/O karticu sa min 1 ulazom i min 1 izlazom, da formira alarm pri
detekciji upada, kojeg može da prosleđuje putem email-a, kamera mora da podržava detekciju
prolaska po perimetru, kamera mora da ima otvorenu platformu za integraciju sa softverskim
sistemom naručioca (API),
podržani protokoli IPv4/v6, HTTP, HTTPSb, SSL/TLSb, QoS Layer 3 DiffServ, FTP,
CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP,
RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS.
Min 36 meseci proizvođačke garancije.
Dodatno: uz kameru isporučiti odgovarajuću SD karticu min 64GB class10 ili bolje
- Switch 4port, komada 5
Min 4 Active PoE ports, ukupne snage min 65W
Min 1 Gigabit SFP uplink port (Copper or fiber)
Eco-friendly lower power technology
Wirespeed non-blocking technology
Auto-negotiation & MDI/MDIX ports
Internal power supply
Silent operation
Desktop, Rack, or wall mountable
Switch 8port, komada 15
Min 8 Power over Ethernet ports , ukupne snage min 75W
Min 2 Gigabit ports
Min 2 SFP Combo ports
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Web-based management
802.1X Security
VLANs
Link aggregation
Port setting
Port mirroring
IGMP snooping(v1/v2)
Static multicast group
Spanning Tree, 802.1d/w/m
Desktop or rack/wall mountable
Low power consumption
Fanless
- Switch 16port, komada 2
Min 16 x 10/100/1000T ports, Power over Ethernet Plus (PoE+), ukupne snage 185W
Min 2 SFP Combo ports
Web-based management
802.1X Security
VLANs
Link aggregation
Port setting
Port mirroring
IGMP snooping(v1/v2)
Static multicast group
Spanning Tree, 802.1d/w/m
Desktop or rack/wall mountable
Low power consumption
- Switch 24port, komada 6
Min 24 x 10/100/1000T ports, Power over Ethernet Plus (PoE+), ukupne snage 370W
Min 2 SFP Combo ports
Web-based management
802.1X Security
VLANs
Link aggregation
Port setting
Port mirroring
IGMP snooping(v1/v2/v3)
Static multicast group
Spanning Tree, 802.1d/w
Desktop or rack/wall mountable
- Stub za kameru, visine 4m, komada 17
Stub mora biti od nivoa zemlje visine 4m na koji će se postaviti kamera/e, stub mora biti
obezbeđen ankerima za betonsko postolje. Betonska osnova mora biti dimenzija minimum
500x500x500mm. Obaveza ponuđača je da predvidi sve troškove iskopa zemlje za betonsku
osnovu, izlivanje betonske osnove i postavku stuba. Stub mora biti prečnika min 60mm,
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debljine zida min 2,2mm. Stub mora imati protivkorozivnu zaštitu. Predvideti i instalacioni
materijal za povezivanje kamere sa čvornim mestom.
- Stub za kameru, visine 6m, komada 14
Stub mora biti od nivoa zemlje visine 6m na koji će se postaviti kamera/e, stub mora biti
obezbeđen ankerima za betonsko postolje. Betonska osnova mora biti dimenzija minimum
800x800x800mm. Obaveza ponuđača je da predvidi sve troškove iskopa zemlje za betonsku
osnovu, izlivanje betonske osnove i postavku stuba. Stub mora biti prečnika min 60mm,
debljine zida min 2,2mm. Stub mora imati protivkorozivnu zaštitu. Predvideti i instalacioni
materijal za povezivanje kamere sa čvornim mestom.
- Rack orman sa opremom , komada 22
Rek orman min 6U/19" nazidni - otvori za montažu ventilatora na krovu i na dnu, fleksibilna
konstrukcija, staklena vrata sa bravom, mobilne prednje i zadnje šine 19", ulaz kabla na vrhu i
dnu, nosivost min50kg, u orman instalirati 24 patch panel/e, sa dovoljno modula koji moraju
odgovarati modelu instalacionog kabla koje je ponuđač predvideo, za priključenje planiranih
uređaja, sa dodatnim policama ukoliko ima potrebe za njih, obaveza ponuđača je da obezbedi
napojni kabel od ormana naručioca do rek ormana i da ugradi šuko OG utičnicu, dodatno
isporučiti strujnu letvu i dovoljan broj patch kablova složenih ili u prsten ili u češalj), ugraditi
i elektro i instalacioni materijal da rek orman bude kompletan za korišćenje.
Potrebne kanalice, kablovi, konektori, sapa creva, veze, zatezači sajle i ostali
instalacioni materijal, paušal 1
- Komunikacioni kabel koji će se koristiti pri instalaciji opreme mora da zadovolji
sledeće karakteristike:
4x2xAWG24 min Cat. 5e (ili bolje) SF/UTP 4P LSHF
-

Application
Primary (Campus), Secondary (Riser), Tertiary (Horizontal)
IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T;
IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM
Standards
EN 50173-1; EN 50288-2-1
ISO/IEC 11801; IEC 61156-5
TIA/EIA-568-B.2
Flame resistance
PVC: IEC 60332-1
LSHF (LSOH): IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034
LSHF-FR (LSFROH)
Construction: Conductor bare copper wire, Ø 0.51 mm (AWG24)
Insulation
PE, Ø 1.1 mm
Twisting
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2 cores to the pair
Cable lay up 4 pairs to the core
Sreen Al-laminated plastic foil and Copper braid, tinned
Sheath
PVC alt. LSHF (FRNC, LSOH)
Mechanical properties: Minimum bending radius
Without load
≥ 25 mm
With load ≥ 50 mm
Temperature range
During operation
-20°C up to +60°C
During installation 0°C up to +50°C
Obavezno u idejnom projektu navesti proizvođača i model kabla koji će se koristiti i kao
sastavni deo idejnog projekta dostaviti brošuru/izvod iz kataloga i atest
Ukoliko se koristi samonoseći kabel pri instalaciji opreme mora da zadovolji sledeće
karakteristike:
SFTP eksterni samonoseći kabl min kat. 5E (ili bolje) sa čeličnom žicom - 'Wall', pun presek,
metalna folija i širm oko parica. Ukoliko ponuđač bude planirao samonoseći kabel za svoje
idejno rešenje obavezno u idejnom projektu navesti proizvođača i model kabla koji će se
koristiti i kao sastavni deo idejnog projekta dostaviti brošuru/izvod iz kataloga i atest
Ukoliko se korist kanalice pri instalaciji opreme moraju da zadovolje sledeće
karakteristike:
bezhalogeni sa poklopcem.
Obavezno u idejnom projektu navesti proizvođača i model kanalica koje će se koristiti i kao
sastavni deo idejnog projekta dostaviti brošuru/izvod iz kataloga i atest .
Ukoliko se koristi bužir creva moraju da zadovolje sledeće karakteristike:
Bezhalogen.
Obavezno u idejnom projektu navesti proizvođača i model bužira koje će se koristiti i kao
sastavni deo idejnog projekta dostaviti brošuru/izvod iz kataloga i atest.
Ukoliko se koristi sapa creva moraju da zadovolje sledeće karakteristike:
Plastificirano.
Obavezno u idejnom projektu navesti proizvođača i model bužira koje će se koristiti i kao
sastavni deo idejnog projekta dostaviti brošuru/izvod iz kataloga i atest.
Ukoliko se koriste razvodne kutije moraju da zadovolje sledeće karakteristike:
IP 66
Obavezno u idejnom projektu navesti proizvođača i model kutije koje će se koristiti i kao
sastavni deo idejnog projekta dostaviti brošuru/izvod iz kataloga i atest.
Po izvršenom obilasku terena potrebno je predvideti dodatni elektro i instalacioni materijal i
opremu potrebnu za izvođenje radova i usluga predviđenih javnom nabavkom.
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Spisak lokacija naručioca i opreme koja se ugrađuje po lokaciji:

lokacije
Kamere
Mišeluk
12
Čardak
6
Tatarsko
brdo
7
Šangajkanalizacija
3
RatnoCrpna st
1
Koviljpumpna st
4
Čerat
3
Doka
4
Mošina vila
3
Kamenica
2
Bubanja
4
Ledincicrkva
3
Ledinciklisa
3
Prekidna
2
Srebro
4
Lovački
dom
4
Zličićeva
23
Zličićeva
barake
15
Masarikova
15
Filter 1
23
Filter 2
12
Filter 3
15
Adice
30
ukupna
količina
198

Switch Switch Switch Switch Stub Stub
radna
4port
8port 16port 24port 4m 6m Rack televizor stanica
2
2
2
1
1
1
1

1

2

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1

1
1
1
2

1

1

1
1
1
1
1
1

1

2

1

1
1
1

1

1
1
1

1

1

1

2

1

7

1
1

15

1
2

1
1

5

2

2

1
1
1
2

1

6

17

1

1
1

1
1
1

14

22
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