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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: интеграција постојећих SCADA апликација у 

јединствен SCADA систем са испоруком опреме  

4. Намена поступка: поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној 

набавци. 

5. Резервисана набавка: не 

6. Електронска 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: интеграција 

постојећих SCADA апликација у јединствен SCADA систем са испоруком опреме, назив 

и шифра из општег речника набавке: Услуге инсталирања рачунара и опреме за обраду 

података – 51610000.  

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 радова. 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. Ако је неки доказ или документ на 

страном језику, 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-, изузев обрасца 2- и обрасца 9- које попуњава, потписује и 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 
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отварања понуда.  

 

3.3. ПАРТИЈЕ 

 

Предметна јавна набавка није обликована у више посебних целина (партија). 

 

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 радова - интеграција постојећих SCADA апликација у 

јединствен SCADA систем са испоруком опреме – Јавна набавка број 21/16-С 

НЕ ОТВАРАТИ“ 

 

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, телефон 

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.  

 

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. 
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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 велике вредности радова - интеграција постојећих 

SCADA апликација у јединствен SCADA систем са испоруком опреме – Јавна набавка 

број 21/16-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 06.05.2016. године до 

09,00 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 06.05.2016. године са почетком у 10,00 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 

године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 

2) учинио повреду конкуренције; 

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
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4) 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: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном 

року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 

начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена 

у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) записник о примопредаји радова, грађевински дневник, о изведеним радовима 

који нису у складу са пројектом, односно уговором 

9) 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 интернет 

страници наручиоца. Све измене, објављене на напред наведени начин и у напред 

наведеном року, представљају саставни део конкурсне документације. Измене и допуне 
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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- и обрасца 9- 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 и понуђача 

буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору 
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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 - финансијски, пословни, кадровски и технички капацитет 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. 
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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. 

 

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, 

 доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. и додатних услова из члана 

76., предвиђених чланом 77.- Закона и конкурсном документацијом, 

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 3.- Понуда, 

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 4.- Структура цене 

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 5.- Потврда 

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 6. – Изјава понуђача о финансијској 

гаранцији 

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 7- Модел уговора у складу са  понудом  

 попуњен, потписан и оверен образац бр. 8. – Образац потврде о обиласку локације 

 попуњен, потписан и оверен образац бр. 9 – Изјава о независној понуди 

 попуњен, потписан и оверен образац бр. 10. – Образац трошкова припреме понуде 

 попуњен, потписан и оверен образац бр. 11. – Предмер радова – техничка 

спецификација 

 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 

 средства финансијског обезбеђења у складу са тачком 3.19. овог упутства. 

 

 

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 – позив за јавну 

набавку велике вредности радова - интеграција постојећих SCADA апликација у 

јединствен SCADA систем са испоруком опреме, бр. 21/16-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 e mail 

slavica.skrbic@vikns.rs у радно време наручиоца од понедељка до петка 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 

 

Укупну цену  у понуди изразити у динарима.  

 

Укупну цену  понуде исказати у нето износу без урачунатог ПДВ. 

 

Укупна цена  мора бити јасно и читко уписана.  

 

Понуђена цена мора у себи да садржи све зависне трошкове извођења предметних радова 

са набавком и уградњом материјала и закључења уговора као што су трошкови 

прибављања полисе осигурања, трошкови геодетских радова, трошкови радне снаге и сви 

остали непоменути трошкови који могу настати у реализацији ове јавне набавке. Цена 

треба у себи обухвата сав трошак на извођењу радова који може настати из разлога које 

понуђач није предвидео, а односе се на извођење радова. 

 

Понуђач ће у Предмеру радова са потребним материјалом, а по датим позицијама у 

Предмеру радова, исказати јединичне цене без ПДВ. Под јединичном ценом подразумева 

се цена радова, материјала, његова евентуална прерада материјала, сви транспорти, 

утовари, истовари као и ускладиштење потребног материјала како би остао квалитетан 

до тренутка уградње као и испитивања квалитета и све друго у вези са материјалом 

(атести и сл.). 

mailto:slavica.skrbic@vikns.rs


 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 
 

   

11/73 

 
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 

ј.н.в.в.- бр.21/16-С отворени поступак  

  

Цена која се понуди је  фиксна током извршења уговора и неће подлегати променама 

ни из ког разлога, у смислу обавезе Наручиоца према понуђачу. 

 

Примена валутне клаузуле није предвиђена. 

 

3.16. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

 

Плаћање се врши у року од најмање 15 дана на основу фактуре, привремених односно 

окончане ситације. Оверен грађевински дневник и оверени листови грађевинске књиге 

су предуслов за фактурисање, а све на основу понуђених/уговорених  цена и количина 

које ће бити утврђене након завршетка појединачних радова. 

 

Понуда са краћим роком неће бити разматрана, већ ће бити одбијена. 

 

Понуђач може понудити дужи рок плаћања, a исти не може бити дужи од 45 дана.  

 

Није дозвољено тражење авансног вида плаћања. 

 

Плаћања ће бити извршено налогом за пренос. 

 

 

3.17. ГАРАНТНИ РОК 

 

Обим, врста и квалитет радова и уграђеног материјала одређени су овом конкурсном 

документацијом  и предмером радова на основу којих ће се радови изводити. 

 

Понуђач ће бити у обавези да наведене радове изведе према предмеру радова, својој 

понуди, техничкој документацији, дозволи за извођење радова и осталој пратећој 

документацији, у  свему према  важећим прописима, техничким нормативима и 

обавезним стандардима квалитета који важе за извођење ове врсте радова и  техничким 

упутствима инвеститора. 

 

Гарантни рок за уграђени материјал понуђач ће исказати у месецима и исти ће почети да 

тече од дана извршене примопредаје тако што ће обе стране потписати Записник о 

примопредаји изведених радова и не може бити краћи од 12  месеци нити дужи од 36 

месеци. 

 

Гарантни рок за изведене радове понуђач ће исказати у месецима и исти ће почети да тече 

од дана извршене примопредаје тако што ће обе стране потписати Записник о 

примопредаји изведених радова и не може бити краћи од 12 месеци нити дужи од 36 

месеци. 

За време трајања овог гарантног рока, понуђач  је дужан да на позив наручиоца отклони 

све недостатке на изведеним радовима, укључујући и уграђени материјал на начин 

прецизиран конкурсном документацијом.   
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Рок одазива за отклањање недостатака у гарантном року понуђач нуди у данима или 

сатима. 

 

3.18.  РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 

Минимално прихватљив рок извођања радова износи 90 календарских дана, а 

максимално прихватљив рок извођења радова је 120 календарских дана од дана увођења 

понуђача у посао отварањем грађевинског дневника. Рок за увођење понуђача у посао је 

30 дана од дана обостраног потписивања (закључења)  Уговора. 

 

Понуђач је дужан да изради и у понуди достави предлог динамичког  плана  сагласан 

понуђеном року извођењa предметних радова под идеалним условима,  а све у складу са 

одредбама модела уговора. Уколико понуду подноси група понуђача,  динамички план 

потписује само овлашћено лице носиоца посла из групе понуђача. 

 

3.19. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА   

 

Понуђач је дужан да у понуди достави једну бланко соло меницу са пратећим меничним 

овлашћењем за њено попуњавање и овереном копијом (од стране пословне банке) 

картона депонованих потписа, на име гаранције за озбиљност понуде, у висини од 10% 

вредности понуде, без пдв. Овера депонованих потписа од стране пословне банке не може 

бити старији од 30 дана од дана предаје менице. 

 

Меница мора бити  регистрована у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о 

ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл. гласник 

РС бр. 56/11) Народне Банке Србије. 

 

Меница је саставни део понуде. Свака понуда која се достави, а није покривена меницом, 

наручилац ће  одбити као неприхватљиву. 

 

Меница за озбиљност понуде мора трајати најмање 90 дана од дана отварања понуда. 

 

Меница за озбиљност понуде ће бити наплаћена и уговор о јавној набавци се неће 

закључити у случајевима: 

 

 ако понуђач измени или опозове своју понуду коју је наручилац прихватио 

 ако понуђач, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од 

стране наручиоца као најповољнија, одбије да потпише уговор сходно условима из 

своје понуде или у одређеном року, 

 ако понуђач не успе, или одбије да достави тражене бакарске гаранције за добро 

извршење посла и отклањање грешака у гарантном року 

 

Понуђачима са којима није закључен уговор, вратиће се меница, одмах по 
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закључењууговора са изабраним понуђачем.  

 

Изабрани понуђач је у обавези да одмах након закључења Уговора,  достави две бланко 

(сопствене) соло менице са меничним овлашћењем у висини од по 5% од вредности 

уговора без пдв-а по меници, за добро извршење посла, са роком важности најмање 30 

дана дуже периода важења Уговора. Менице се држе у портфељу Наручиоца све  до 

испуњења свих уговорних обавеза изабраног понуђача, након чега се враћају истом. 

Истовремено, предајом меница изабрани понуђач се обавезује да Наручиоцу преда копије 

картона са депонованим потписима овлашћеног лица, као и овлашћења за Наручиоца да 

се менице могу попунити у складу са Уговором. 

 

Изабрани понуђач је у обавези да одмах након потписивања Записника о 

примопредаји/отпремнице, достави две бланко (сопствене) соло менице са меничним 

овлашћењем у висини од по 5% од вредности уговора без пдв-а по меници, за отклањање 

грешака у гарантном року, са роком важности најмање 5 дана дуже од гарантног рока. 

Менице се држе у портфељу Наручиоца све  до испуњења свих уговорних обавеза 

изабраног понуђача, након чега се враћају истом. Истовремено, предајом меница 

изабрани понуђач се обавезује да Наручиоцу преда копије картона са депонованим 

потписима овлашћеног лица, као и овлашћења за Наручиоца да се менице могу попунити 

у складу са Уговором. 

Све менице морају бити  регистроване у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци 

о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл. 

гласник РС бр. 56/11) Народне Банке Србије. 

 

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 извођења радова који 

не може бити краћи од 90 календарских  дана нити дужи од 120 календарских дана.  

 

3.21. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА 

 

Наручилац може, после отварања понуда, да у писменом 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 



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 
 

   

14/73 

 
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 

ј.н.в.в.- бр.21/16-С отворени поступак  

  

понуде, у складу са чланом 93. Закона.  

 

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. ОСИГУРАЊЕ РАДОВА 

 

Понуђач у обавези да пре увођења у посао осигура радове, материјал, инсталације и 

опрему од одговорности према трећим лицима и стварима у свему према важећим 

законским прописима и одредбама модела уговора. Понуђач је обавезан да  достави 

наручиоцу предметну полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења 

осигурања 30 дана дужем од предвиђеног рока извођења радова. 

 

Понуђач је обавезан да пре увођења у посао осигура радове, материјал, инсталације и 

опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) 

са роком важења осигурања 30 дана дуже од предвиђеног рока извођења радова.  Понуђач 

је обавезан да  достави наручиоцу предметну полису осигурања, оригинал или оверену 

копију, са роком важења осигурања 30 дана дужем од предвиђеног рока извођења радова 

 

 

3.24. ОБАВЕЗА ОБИЛАСКА ЛОКАЦИЈА 

 

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 локација. 

 

У вези са наведеним, представник понуђача се писаним путем обраћа овалашћеном 

представнику Наручиоца и то слањем захтева на адресу ЈКП «Водовод и канализација» 

Нови Сад, 21000 Нови Сад, Масарикова 17 или на e-mail nebojsa.dimitrijevic@vikns.rs  у 

радно време Наручиоца од понедељка до петка у времену  од 07,00-15,00 часова, те у 

писаном договору с њим заказује обилазак локација. Захтев примљен после наведедног 

радног времена ће бити третиран као захтев који је примљен код Наручиоца првог 

mailto:nebojsa.dimitrijevic@vikns.rs
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следећег радног дана. Уз захтев за обилазак локација понуђач је дужан да пошаље копију 

потврде о запослењу издату на меморандуму понуђача, потписану и оверену од стране 

законског заступника понуђача и копију важећег М обрасца запосленог или копију 

уговора о додатном ангажману лица које ће извршити обилазак. 

 

Обилазак локације ППДВ Штранд је могуће извршити уторком и петком од 10-15 часова, 

а обиласку ће присуствовати представник Наручиоца и представник понуђача. Обилазак 

локација је обавезан – елиминациони услов. Понуђачи који обиђу локације 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 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. 

 

Оригинал потврде о запослењу издата на меморандуму понуђача, потписана и оверена од 

стране законског заступника понуђача, копија важећег М обрасца запосленог или копија 

уговора о додатном ангажману лица које ће извршити обилазак се предају овлашћеном 

представнику Наручиоца пре почетка заказаног обиласка. Без ових докумената заказани 

обилазак неће бити извршен. 

 

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. 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 
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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. 

 

3.27. 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 или интерним актима понуђача означени као поверљиви. 

 

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.  

 

3.28. 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. 
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3.29. 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. 

 

3.30. ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ  

 

Предност за домаће понуђаче и добра биће остварена у складу са чланом 86. Закона, 

Правилником о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег 

порекла и Упутством о условима, начину и поступку издавања уверења о домаћем 

пореклу добара у поступцима јавних набавки. 

 

 

3.31. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач 

 

3.32. 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. 

 

3.33. 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. „21/16-С “.  

 

Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 
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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. 

 

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 21-16-

С, сврха уплате: ЗЗП, ЈКП «Водовод и канализација»,  јн. бр. 21/16-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 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 
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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. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 
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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  следеће обавезне услове за учешће у предметном поступку 

јавне набавке и то:     

  

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; 

1. 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); 

2. 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-pravna-lica.html 

3. 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)  

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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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 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)  

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)  

 

 

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 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 
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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)  

 

 

Понуђач мора испуњавати следеће додатне услове за учешће у предметном поступку 

јавне набавке и то:     

 

  

1.- да располаже неопходним финансијским капацитетом и то: 

 

 Да има годишњи остварени пословни приход у последње три године ( 2013.,2014. и 

2015. ) у износу од минимално 60.000.000,00 РСД годишње. 

 

  да у претходне три године није пословао са губитком ( 2013.,2014. и 2015.) 
 

 да није био у блокади претходне три године од дана објављивања Позива за 

подношење понуда 

  

Као доказ испуњености ових услова потребно је доставити:  

 

- Извештај о бонитету – образац БОН – ЈН издат од стране Агенције за привредне 

регистре или регистроване билансе стања и успеха за претходне три обрачунске 

године уколико је понуђач обвезник ревизије, мора да достави мишњеље 

овлашћеног ревизора уз билансе, а уколико није мора доставити одлуку о 

разврставању за сваку од наведених година 

 

- Потврду Народне банке Србије – одсек принудне наплате или Извештај о 

бонитету за јавне набавке БОН – ЈН издат од Агенције за привредне регистре. 

 

2.- да располаже неопходним пословним капацитетом капацитетом и то: 

 

 да је у претходне три године ( 2015., 2014. и 2013. године) извршио набавку и испоруку 

лиценци као и „upgrade“ SCADA система, истог произвођачa који је у употреби код 

наручиоца (Zenon, односно VipWin), у износу од минимално 5.000.000,00 РСД, без 

ПДВ-а, као и испоруку и монтажу video Wall-a у износу од минимално 10.000.000,00 

РСД 
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    Да поседује важећи сертификат ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 20000-1, 

ISO 22301 и ISO 27001 

 

    Понуђач својом понудом мора да предвиди набавку и испоруку PLC  контролера, 

активне комуникационе и рачунарске опреме који мора да поседује  CE 

сертификат 

 

    Да је овлашћен, односно ауторизован од стране произвођача опреме да испоручи 

PLC контролере, активну комуникацину опрему и рачунарску опрему који су 

предмет понуде.  

 

    Понуђач је у обавези да уз понуду достави Изјаву на сопственом меморандуму, 

под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, којом гарантује очување 

свих перформанси и функционалности надзорно-управљачког система и након 

„upgrade“-a и интеграције SCADA система, као и несметано функционисање и рад 

комплетног система управљања радом ППДВ Штранд и припaдајућих објеката 

комплетног система водоснабдевања, за сво време извођења радова. 

 

 

Као доказе испуњености овог услова потребно је доставити: 

 

- Фотокопије закључених Уговора или рачуна 

 

-    Фотокопије важећих сертификата за наведене стандарде 

 

-    Изјаву произвођача или CE сертификат за опрему која је предмет јавне набавке. 

 

- Овлашћење у виду ауторизације , издато и оверено од стране произвођача опреме 

или његовог овлшћеног дистрибутера којим се доказује ауторизованост понуђача 

да испоручи PLC контролере, активну комуникацину опрему и рачунарску опрему 

који су предмет понуде.  

 

- Изјава на сопственом меморандуму 

 

3.- да располаже довољним кадровским капацитетом и то: 

 

 Да има минимално пет радно ангажованих дипломираних инжењера 

електротехнике од којих: 

 најмање један дипломирани електроинжењер са лиценцом 353 – одговорни 

пројектант телекомуникационих мрежа и система 

 најмање један дипломирани електроинжењер са лиценцом 352 – одговорни 

пројектант управљања електромоторним погонима-аутоматика мерење и 

регулација 

 најмање један дипломирани електроинжењер са лиценцом 350 – одговорни 
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пројектант електроенергетских инсталација ниског и средњег напона 

 најмање два дипломирана електроинжењера са лиценцом 453 – одговорни извођач 

радова телекомуникационих мрежа и система 

 најмање два дипломирана електроинжењера са лиценцом 450 – одговорни извођач 

радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона 

 Да има минимално два радно ангажована лица са важећом санитарном књижицом.  

 најмање једно радно ангажовано лице које је успешно завршио обуку за рад са 

PLC контролерима који су предмет јавне набавке 

 најмање једно радно ангажовано лице које поседује сертификат о успешном 

похађању обуке за рад са  SCADA системом, истог произвођачa који је у употреби 

код наручиоца 

 

Као доказе испуњености овог услова потребно је доставити: 

 

- фотокопије образаца М3/А или М/2 или МА, фотокопије уговора о раду, 

фотокопије радних књижица и фотокопије захтеване важеће лиценце 350, 352, 450 

и 453 издате од стране Инжењерске коморе Републике Србије и потврду  

Инжењерске коморе Републике Србије о важности лиценци 

 

- фотокопију важеће санитарне књижице за два радно ангажована лица. 

 

- фотокопију образаца М3/А или М/2 или МА, радне књижице и фотокопију 

сертификата издатог од стране овлашћеног тренинг центра за обуку и коришћење  

PLC контролера који су предмет понуде. Сертификат мора да потврђује да је у 

програму обуке коришћен стандард  IEC61131-3 

 

- фотокопију образаца М3/А или М/2 или МА, радне књижице и фотокопију 

сертификата издатог од стране овлашћеног тренинг центра за обуку за коришћење 

SCADA пакета истог произвођачa који је у употреби код наручиоца (Zenon, 

односно VipWin) 

 

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 
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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. 

 

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 
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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. 
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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. 



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 
 

   

28/73 

 
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 

ј.н.в.в.- бр.21/16-С отворени поступак  

  

 

 

                                                                                                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 

 

 

 

И З Ј А В У  

 

У својству ____________________  

(уписати: понуђача, члана групе понуђача, подизвођача) 

 

 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

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 21/16-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 

ИНТЕГРАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ SCADA АПЛИКАЦИЈА У ЈЕДИНСТВЕН SCADA 

СИСТЕМ СА ИСПОРУКОМ ОПРЕМЕ 

БР. Ј.Н 21/16-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:________________________________ 

- седиште________________________________________ 
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- матични број____________________________________ 

- ПИБ___________________________________________ 

- особа за контакт )_________________________________  

                                                         (име, презиме) 

-   тел/факс______________е-маил_______________ 

На основу позива за подношење понуда за јавну набавку велике вредности  - интеграција 

постојећих SCADA апликација у јединствен SCADA систем са испоруком опреме, 

објављеног дана 20.04.2016. године на Порталу јавних набавки, интернет страници 

Наручиоца и на Порталу службених гласила РС, дајемо понуду како следи: 

 
- Укупна понуђена цена износи ___________________динара  без пдв-а 

 

- Рок плаћања:____________дана рачунајући од дана од дана испостављања и 

овере ситуације.  ( не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана ) 

 

- Начин плаћања: налог за пренос 

 

- Рок извођења радова: _______________ календарских дана рачунајући од дана 

увођења у посао ( минимално прихватљив рок извођења радова износи 90 

календарских дана а максимално прихватљив рок износи 120 календарских дана )  

 

- Гарантни рок за уграђени материјал _______ месеци рачунајући од дана 

потписивања Записника о примопредаји радова ( не може бити краћи од 12 месеци 

нити дужи од 36 месеци ) 

 

-  Гарантни рок изведене радове износи__________месеци рачунајући од дана 

потписивања Записника о примопредаји радова.  ( не може бити краћи од 12 

месеци, нити дужи од 36 месеци ) 

 

- Рок за отклањање недостатака у гарантном року________сати/дана 

рачунајући од дана упућивања позива од стране Наручиоца. 

 

- Рок важења понуде: _________________( минимум 90 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: ______________________________________________________ 
o __________________________________________________________________           
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Понуду дајем (заокружити): а) самостално 

 б) заједничка понуда 

в) са подизвођачем 

                               

Место и датум  ___________________         

 

                                                                                  Потпис овлашћеног лица понуђача  

 

                                                     М.П.                             _____________________ 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ  4.- 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

СА УПУТСТВОМ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 

 

По

з. 
Oпис позиције 

Јед

. 

ме

ре 

Кол. 

Јед

ини

чна 

цен

а 

без 

пдв

-а 

Укупна 

цена 

без 

пдв-а 

1 
ИНТЕГРАЦИЈА SCADA СИСТЕМА У ППДВ - ККЦ 

ШТРАНД  
    

  

1.1 

Набавка, испорука, инсталација, конфигурисање и 

подешавање свих потребних лиценци за интеграцију 

у јединствени SCADA пројекат,  да би се обезбедила 

захтевана конфигурација SCADA система са два 

редундантна SCADA сервера и два SCADA клијента - 

радне станице. Јединствени SCADA пројекат мора да 

укључи све постојеће SCADA пројекте: 

ко

мп

л. 

1 

  

- Филтери: сервер и клијент,   

- Изворишта,    

- Мерна места са станицама за дохлорисање: сервер и 

клијент, 

  

- НПС Штранд,   

- Сремска страна – Лединци,   

- Нова фабрика воде-технолошка пумпна станица,   

- Централно хлорисање,   

    

У оквиру ове позиције понуђач мора да укључи 

следеће: 

  

- набавку и испоруку  - „upgrade“ постојећих лиценци 

на потребан број „TAG“-ова са заменом  постојећих  

„dongle”-ова на нову верзију, 

  

- инсталацију, конфигурисање и подешавање свих 

потребих лиценци  једиственог SCADA пројекта 

  

 - набавку и испоруку, инсталацију, конфигурисање и 

подешавање одговарајуће верзије ОPC сервера за 

постојеће PLC контролере, а у складу са оперативним 

системом нових рачунара за  SCADA систем 

  

- инсталација, конфигурисање и подешавање   
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“DbfToSql“ софтвера 

1.2 

Измене постојећих апликативних софтвера да би се 

формирао јединствени SCADA пројекат, који мора да 

уклључи све постојеће SCADA пројекте: 

пау

ш. 
1 

  

- Филтери: сервер и клијент,   

- Изворишта,    

- Мерна места са станицама за дохлорисање: сервер и 

клијент, 

  

- НПС Штранд,   

- Сремска страна – Лединци,   

- Нова фабрика воде-технолошка пумпна станица,   

- Централно хлорисање,   

    

У оквиру ове позиције понуђач мора да укључи 

следеће: 

  

- потребан ниво упознавања и анализу архитектуре 

постојећег стања  SCADA система на објекту 

Инвеститора, 

  

- анализу постојећег начина комуникације 

рачунарског система надзора и управљања система 

водоснабдевања са програмабилним контролерима 

који управљају радом комплетног постројења ППДВ 

Штранд и удаљених објеката 

  

- сва потребна функционална и ергономска 

прилагођења постојећих апликативних софтвера ( 

повезаност варијабли постојећих пројеката, редизајн 

екранских форми постојећих SCADA система,...),  

  

1.3 

Измене постојећег апликативног софтвера 

специјализованог за даљински приступ SCADA 

систему путем “Web”-a и мобилних уређаја за 

кориснике локалне рачунарске мреже као и за 

кориснике који имају омогућена права приступа 

преко Интернета.   

пау

ш. 
1 

  

    

У оквиру ове позиције понуђач мора да укључи 

следеће: 

  

- реконфигурацију постојећих променљивих које су 

доступне преко локалне рачунарске мреже 

  

- редундантност апликативног софтвера 

специјализованог за даљински приступ SCADA 

систему путем “Web”-a и мобилних уређаја  

  

- слање алармних  SMS порука за подсистем Сремска   
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страна - Лединци 

1.4 

Набавка, испорука, монтажа и повезивање у 

постојећи разводни орман комуникације Мерна места 

- ККЦ Штранд +РО ККЦ комуникационог  PLC 

уређаја следеће конфигурације: 

 

ко

мп

л. 

1 

  

- CPU базиран на PC технологији са интегрисаним 

логирањем на USB flash, 

  

- 2 x RJ45 (ethernet) прикључка   

- 2 x RS232  прикључка   

- 2 x USB прикључка   

- 1 x DVI прикључaк   

- подршка свих програмских језика по стандарду IEC 

61131-3: IL, FBD, LD, SFC, ST i CFC и могућност 

конверзије између програмских језика 

  

- подршка за EtherCAT протокол   

- CE сертификат   

    

Комуникациони PLC уређај се испоручује са свим 

потребним прибором  и материјалом: извор напајања, 

осигурачи, сервисна утичница, DIN шина, редне 

стезаљке, ознаке елемената и остали ситан 

неспецифицирани материјал) за реализацију 

комуникације са SCADA системом. 

  

    

Набавка, испорука, постављање и функционално 

повезивање комуникацаионог кабла SFTP CAT7+ 

DRAKA тип UC1500 SS23 4P FRNC или еквивалент 

за везу PLC уређаја са SCADA системом. 

  

    

Набавка, испорука и инсталација OPC servera или 

потребног drivera за обезбеђивање комуникације 

новог комуникационог PLC уређаја са SCADA 

системом. 

  

    

Израда, инсталација и пуштање у рад 

комуникационог софтвера који треба да обезбеди  

реализацију комуникације објеката Мерна места са 

SCADA системом, коришћењем  постојећег 

комуникационог система  Мерна места - РПС 

Транџамент  - ККЦ Штранд 
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Дорада SCADA апликативног софтвера „Мерна 

места“ да би се обезбедила комуникација 

јединственог SCADA пројекта са новим 

комуникационим PLC контролером 

  

    

1.5 

Набавка, испорука, монтажа и повезивање у 

постојећи разводни орман комуникације Сремска 

страна - ККЦ Штранд +РО ККЦ комуникационог  

PLC уређаја следеће конфигурације: 

ко

мп

л. 

1 

  

- CPU базиран на PC технологији са интегрисаним 

логирањем на USB flash, 

  

- 2 x RJ45 (ethernet) прикључка   

- 2 x RS232  прикључка   

- 2 x USB прикључка   

- 1 x DVI прикључaк   

- подршка свих програмских језика по стандарду IEC 

61131-3: IL, FBD, LD, SFC, ST i CFC и могућност 

конверзије између програмских језика 

  

- подршка за EtherCAT протокол   

- CE сертификат   

    

Комуникациони PLC уређај се испоручује са свим 

потребним прибором  и материјалом: извор напајања, 

осигурачи, сервисна утичница, DIN шина, редне 

стезаљке, ознаке елемената и остали ситан 

неспецифицирани материјал) за реализацију 

комуникације са SCADA системом. 

  

    

Набавка, испорука, постављање и функционално 

повезивање комуникацаионог кабла SFTP CAT7+ 

DRAKA тип UC1500 SS23 4P FRNC или еквивалент 

за везу PLC уређаја са SCADA системом. 

  

    

Набавка, испорука и инсталација OPC servera или 

потребног drivera за обезбеђивање комуникације 

новог комуникационог PLC уређаја са SCADA 

системом. 

  

    

Израда, инсталација и пуштање у рад 

комуникационог софтвера који треба да обезбеди  

реализацију комуникације објеката Сремска страна са 

SCADA системом, коришћењем  постојећег 
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комуникационог система  Сремска страна - ККЦ 

Штранд 

    

Дорада SCADA апликативног софтвера „Сремска 

страна“ да би се обезбедила комуникација 

јединственог SCADA пројекта са новим 

комуникационим PLC контролером 

  

    

1.6 

Пуштање у рад јединственог SCADA апликативног 

софтвера у ККЦ Штранд, за даљински надзор и 

управљање  радом  комплетног постројења ППДВ 

Штранд и дистрибуираних објеката система 

водоснабдевања.  

пау

ш. 
1 

  

    

Пуштање у рад ће се изводити фазно, тако што ће се 

по дефинисању редоследa који одреди Инвеститор 

вршити мигрирање постојећих SCADA пројеката на 

јединствени  SCADA пројекат.  

  

    

Започињање интеграције сваког наредног  SCADA 

пројекта ће се вршити тек по доказивање комплетне 

функционалности након интеграције претходног 

пројекта, и то за сваки SCADA пројекат: 

  

- Филтери: сервер и клијент,   

- Изворишта,    

- Мерна места са станицама за дохлорисање: сервер и 

клијент, 

  

- НПС Штранд,   

- Сремска страна – Лединци,   

- Нова фабрика воде-технолошка пумпна станица,   

- Централно хлорисање,   

    

Тестирање функционалности интергисаног SCADA 

пројекта након инсталације и пуштања у рад сваког 

појединачног  SCADA пројекта 

  

    

Пробни рад система у трајању од 7 дана са обуком 

корисника за рад са новим системом, на објекту 

Инвеститора, у току периода пробног рада 
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Ова позиција мора да укључи све пратеће трошкове 

за извођење предметних радова на објекту 

Инвеститора 

  

1.7 

Израда електро шема повезивања нових 

комуникационих PLC уређаја, испорука упутстава за 

рад са интергисаним SCADA системом (у папирном 

облику - 5 ком.) и у електронском формату 

ко

мп

л. 

1 

  

        

2 
Video wall 2 x 4 монитора дијагонале 60“ (в x ш) са 

монтажом 

ко

мп

лет 

1 

  

  
Класа 

уређаја 

Професионални екран за експлоатацију 

24/7 
    

  

  Тип уређаја Екран са позадинском пројекцијом       

  Одржавање Са предње и задње стране, по потреби       

  
Светлосни 

извор 

ЛЕД РГБ, животни век 50.000 радних 

сати у нормал радном режиму 
    

  

  
Пројекцион

и склоп 

Модул са комплетном електронском и 

оптичком јединицом 
    

  

  Хлађење 

Независно, ваздушно, без потребе за 

повезивањем на систем за 

климатизацију 

    

  

  

Величина 

екрана 

(дијагонала) 

60” (1524 мм)     

  

  
Технологија 

слике 
DLP /DarkChip3/BrilliantColor     

  

  

  Резолуција FullHD 1920x1080       

  
Однос 

страна 
16:09     

  

  Осветљај 
560 cd/m2 минимално у нормал  

радном режиму 
    

  

  Контраст Не мањи од 1000:1       

  
Напон 

напајања 
АC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz     

  

  

Потрошња 

снаге 

(типична) 

по 

монитору 

Не више од 100W у нормал радном 

режиму 
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Ниво буке 

генерисане 

од стране 

монитора 

Максимално 31 db на 1m удаљености     

  

  

  
Температур

а 
10˚C - 30˚C     

  

  

  
Влажност 

ваздуха 
20% ~ 80%     

  

  Повезивање 

·   DVI-D (with HDCP) x 1 

    

  

·   RS-232C: D-Sub 9 pins   

·   LAN: RJ45 x1 (10BASE-T/100BASE-

TX) 

  

·   D-Sub 9 pins x 2 (ulaz, izlaz)   

·   IR receiver   

·   Wire remote: F3.5 Jack×1 
  

  
Инсталациј

а 

На подним носачима, висину носача по 

захтеву наручиоца (ергономски) 
    

  

  

  Форма 2 x 4 монитора дијагонале 60“ (в x ш)       

  
Шав између 

монитора 
Максимално 2 mm                                      

  

  

Бочна 

ширина 

инсталације 

Максимално 530 mm     

  

  
Димензија 

слике 
5350 mm (ш) x 1500 mm (в) приближно     

  

  
Укупна 

резолуција 
7680 x 2160 piksela     

  

            

3 Сервер 

ко

мп

лет 

2 

  

  Тип Rack, maksimalno 2U       

  процесор 
2х процесор са мин 8 језгара  

фреквенције мин 1.7GHz, TLC 20MB 
    

  

  čipset C612 или боље       

  Меморија мин 32GB DDR4 ECC        

  HDD мин 4x 2TB SATA 6G 7.2k hot plug       

  
Raid 

kontroler 
мин RAID 0, 1, 1E, 10, 5, 50     
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Broj LAN 

priključaka 
Min 4x 1Gb     

  

  napajanje 2x min 450W hot plug       

  konekcije 
Min 5xUSB2.0, min 5x USB3.0, min 2x 

VGA, 1x RS232 (opciono) 
    

  

  
Prostori za 

HDD 
Min 8x 3.5“, opciono 4x2.5“     

  

  ventilatori Min 5 hot plug       

  
Moguća 

proširenja 

Min 3x PCI-Express 3.0 x8 
    

  

Min 3x PCI-Express 3.0 x16    

  ostalo 

Сервер мора да подржава Microsoft 

Hyper-V i Vmware vSphere или 

одговарајуће. Сервер испоручити са 

инсталиране три виртуалне машине са  

захтеваном архитектуром система 

наручиоца. Сервере повезати тако да 

се обезбеди редудантност, односно да 

у случају отказа примарног сервера 

други сервер преузме рад. Сервер 

испоручити са неопходним кабловима 

и шинама за монтажу у рек орман. 

    

  

          

4 
Рек орман 

19“ 
комада 1 

  

  
Висина 

ормана  
Минимално 24U, ширине 19“     

  

  
Остале 

димензије 
Мин 600х1100mm     

  

  носивост Мин 480kg       

  странице 
Све странице могу да се скидају и 

закључају 
    

  

  додатно 

Рек испоручити са два ПДУ напајања, 

једним менаџментом каблова, једним 

печ панелом и неоходним модулима, 

потребним печ кабловима и једном 

полицом, као и осталим неоходим 

кабловима и ситним материјалом да 

опрема буде функционално пуштена у 

рад. Класа каблова мора остати у 

складу са класом која је инсталирана 

код наручиоца. 
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5 
Свич, 24 

портни 
 

ко

ма

да 

1 

  

  опис 

Stackable Gigabit Switch with 24 x 

10/100/1000T, 4 x 10G/1G SFP+ ports 

with the following characteristics: 

Key Features 

Network Access Control (NAC) 

sFlow 

Layer 3 Static Routing 

Scalability to full Layer 3 Capabilities 

(Premium license) 

Dynamic Host Configuration Protocol 

(DHCP) Snooping 

EPSRing (Ethernet Protection Switched 

Rings) or similar Ethernet Ring protocols 

like a Ethernet Automatic Protection 

Switching (EAPS) or Rapid Ring 

Protection Protocol (RRPP) 

VCStack (Virtual Chassis Stacking) or 

similar virtual chassis protocol provides a 

highly available system where network 

resources are spread out across stacked 

units, reducing the impact if one of the 

units fails. Aggregating switch ports on 

different units across the stack provides 

excellent network resiliency. 

Allied Telesis Management Framework 

(AMF) or similar management protocol 

for automated centralized management. 

Internal redundant two Power Supply 

Units (PSUs) for resilience 

 

Performance 

40Gbps of stacking bandwidth 

Supports 13KB jumbo frames 

4094 configurable VLANs 

Up to 16K MAC addresses 

512MB DDR SDRAM, 64MB flash 

memory 

Wire speed multicasting 

Forwarding rate: min 95.2Mpps 

Switch fabric: min 128Gbps 

Latency 
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14.4μs (100MBPS) 

4.4μs (1GBPS) 

3.1μs (10Gbit) 

Expandability 

Stack up to four units 

Reliability 

Modular operating system 

Dual internal redundant system power 

supplies 

Full environmental monitoring of PSUs, 

fans, temperature and internal voltages. 

SNMP traps alert network managers in 

case of failure 

Flexibility and compatibility 

SFP+ ports will support any combination 

of 1000X, 1000SX, 1000LX, 1000ZX, 

1000ZX CWDM SFPs or 10G-SR, 10G-

LR SFP+ modules 

Stacking ports can be configured as 10G 

Ethernet ports 

Port speed and duplex configuration can 

be set manually or by auto-negotiation 

Diagnostic Tools 

Optical Digital Diagnostic Monitoring 

(DDM) 

Ping polling for IPv4 and IPv6 

Port mirroring 

TraceRoute for IPv4 and IPv6 

Cable fault locator (TDR) 

IPv4 Features 

Static unicast and multicast routes for 

IPv4 

Black hole routing 

Directed broadcast forwarding 

DNS relay 

Equal Cost Multi Path (ECMP) routing 

Policy-based routing 

Route redistribution (OSPF, RIP) 

UDP broadcast helper (IP helper) 

IPv6 Features 

DHCPv6 relay 

DNSv6 relay 

Device management over IPv6 networks 

with SNMPv6, Telnetv6 and SSHv6 
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NTPv6  client and server 

Static unicast and multicast routes for 

IPv6 

Voice over IP (VoIP) 

LLDP-MED ANSI/TIA-1057 

Voice VLAN 

Management 

Allied Telesis Management Framework 

(AMF) enables powerful centralized 

management and zero-touch device 

installation and recovery 

Console management port on the front 

panel 

Web-based Graphical User Interface 

(GUI) 

Industry-standard CLI with context-

sensitive help 

CLI scripting engine 

SNMP MIB support for standards based 

device management 

Built-in text editor 

Event-based triggers allow user-defined 

scripts to be executed upon selected 

system events 

USB interface allows software release 

files, configurations and other files to be 

stored for backup and distribution to 

other devices 

Quality of Service 

8 priority queues with a hierarchy of high 

priority queues 

Limit bandwidth per port or per traffic 

class down to 64kbps 

Policy-based QoS based on VLAN, Port, 

MAC and general packet classifiers 

Policy-based storm protection 

Tail drop for queue congestion control 

Strict priority, weighted round robin or 

mixed scheduling 

IP precedence and DiffServ marking 

based on layer 2, 3 and 4 headers 

Resiliency Features 

Stacking ports can be configured as 10G 

Ethernet ports 
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Control Plane Prioritization (CPP)  

Dynamic link failover (host attach) 

EPSRing (Ethernet Protection Switched 

Rings) or similar Ethernet Ring protocols 

like a Ethernet Automatic Protection 

Switching (EAPS) or Rapid Ring 

Protection Protocol (RRPP) 

Loop protection: loop detection and 

thrash limiting 

PVST+ compatibility mode 

STP root guard 

Long-Distance stacking (VCStack-LD or 

similar) 

Security Features 

Access Control Lists (ACLs) based on 

layer 3 and 4 headers 

Configurable auth-fail and guest VLANs 

Authentication, Authorization and 

Accounting (AAA) 

BPDU protection 

DHCP snooping, IP source guard and 

Dynamic ARP Inspection (DAI) 

DoS attack blocking and virus throttling 

Dynamic VLAN assignment 

MAC address filtering and MAC address 

lock-down 

Network Access and Control (NAC) 

features for endpoint security 

Port-based learn limits (intrusion 

detection) 

Private VLANs for port isolation of 

multiple customers using the same 

VLAN 

Secure Copy (SCP) 

Tri-authentication: MAC-based, web-

based and IEEE 802.1x 

Environmental Specifications 

Operating temperature range: 

0°C to 45°C  

Operating relative humidity range: 

5% to 90% non-condensing 

Electrical Approvals and Compliances 

EMC: EN55022 class A, FCC class A, 

VCCI class A, ICES-003 class A 
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Immunity: EN55024, EN61000-3-levels 

2 (Harmonics), and 3 (Flicker) 

Safety Standards: UL60950-1, 

CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03, 

EN60950-1, EN60825-1, AS/NZS 

60950.1 

Restrictions on Hazardous Substances 

(RoHS) Compliance: 

EU RoHS compliant 

 

 6 SFP Modul 1000SX (LC) SFP, 550m 

 ко

ма

да 

3  

  

  
Naziv Opis 

 
    

  

 Wavelength 850nm     

 
Maximum 

data rate 

1.25Gbps 
  

  

 
Distance 275m (62.5/125) 

550m (50/125) fiber 
  

  

 

Karakteristik

e 

Transmit power (min) -9dBm 

Transmit power (max) -3dBm 

Receive sensitivity: 

    at 1.25Gbps (typ) -17dBm 

    at 1.25Gbps (max) -30d 

  

  

 
Fiber 

connector 

LC 
  

  

 

Standard 

Data Rates 

Supported 

Optical Gigabit Ethernet 

  

  

 

Environment

al 

Specification

s 

Operating temp. -5°C to 70°C 

Operating humidity 0% to 85% (non-

condensing 
  

  

       

7 УПС 

 ко

ма

да 

1 

  

 снага 3kVA / 2.7kW     

 
формат 

кућишта 

rack/tower 
  

  

 висина Maksimum 2U     

 слотови 1 smart card slot     
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указ IEC320 C20 TO IEC309 230V-240V 

50/60Hz 
  

  

 
излаз Min 8х IEC320 C13, min 1x IEC320 

C19 
  

  

 
аутономија 14мин са ½ оптерећења и 5мин са 

пуним оптерећењем 
  

  

 

додатно Мора да подржава Microsoft Windows 

Server 2008 R2 (Hyper-V) и VMware 

Infrastructure. Испоручити шине за 

монтажу у рек и све потребне каблове 

за рад. 

  

  

       

8 
Танки 

клијент 

 ко

ма

да 

2 

  

 процесор Dual core min 1.6MHz     

 Меморија Min 4GB DDR33 1600MHz     

 графика AMD GX-217GA или одговарајући     

 Диск Min 500GB SATA II     

 Тастатура Yu raspored     

 миш Optički     

 

конекције Line in, line out, microphone, min 4x 

USB2.0,min 2x USB3.0, 1x VGA, 1x 

DVI, 1x DP, 1x LAN RJ-45 

  

  

 
Оперативни 

систем 

Win 10 Pro 64 bit или одговарајући 
  

  

       

9 
Графичка 

станица 

 Ко

ма

да  

1 

  

 
процесор Intel E5-1620 или одговарајући min 

3.50GHz, min 10MB кеша  
  

  

 Меморија Min 16GB DDR4 2133MHz ECC     

 

графика Не интегрисана мин 8 DVI излаза при 

чему сваки DVI излаз мора да има 

минималну резолуцију FullHD 

1920x1200. Графика мора да подржава 

приказ преко 2х4 монитора, као и 

избор приказа по сваком монитору 

  

  

 
Диск  2х Min 500GB SATA III, да има 

могућност раид 0, 1, 5 и 10 
  

  

 Тастатура Бежична Yu распоред     
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 миш Бежични оптички     

 

конекције min 9x USB2.0, min 4x USB3.0, audio 

in, audio out, internal speaker, 1x LAN 

RJ-45 

  

  

 

проширења Min 2x PCI-Express 3.0 x4, min 2x PCI-

Experss 3.0 x16, min 2x PCI-Express 2.0 

x1, 1x PCI-Express 2.0 x4 

  

  

 
Оперативни 

систем 

Win 10 Pro 64 bit или одговарајући 
  

  

 

Додатно Рек шине за монтажу. Уз графичку 

станицу испоручити видео каблове 

довољне дужине за несметан рад video 

wall-a. 

  

  

 Укупан збир јединичних цена у динарима  без ПДВ-а  

 Укупан износ ПДВ-а  

 Укупан збир јединичних цена у динарима  са ПДВ-ом  

 

 

Упутство за попуњавање овог обрасца: Понуђачи су дужни да попуне овај образац тако 

да крајњи збир – Укупан збир јединичних цена без пдв-а  искаже укупну понуђену цену 

дату на Обрасцу број 3.-  

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 6 .-    

                                                                                                                

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 

И З Ј А В А   

ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОЈ  ГАРАНЦИЈИ 

 

У  својој понуди за јавну набавку велике вредности радова - интеграција постојећих 

SCADA апликација у јединствен SCADA систем са испоруком опреме у поступку јавне 

набавке Наручиоца ЈКП «Водовод и канализација» Нови Сад бр. 21/16-С достављамо: 

 

 Једну бланко соло меницу са пратећим меничним овлашћењем за њено 

попуњавање и копијом картона депонованих потписа, на име гаранције за 

озбиљност понуде, у висини од 5% вредности понуде, без пдв, са роком важења 

од најмање 90 дана од дана отварања понуде. Депоновани потпис од стране 

пословне банке неће бити старији од 30 дана од дана предаје менице. Меница ће 

бити  регистрована у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о ближим 

условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл. гласник 

РС бр. 56/11) Народне Банке Србије. 

 

 две бланко (сопствене) соло менице са меничним овлашћењем у висини од 5% 

од вредности уговора без пдв-а по меници, за добро извршење посла, са роком 

важности најмање 60 дана дуже периода важења Уговора. Менице ће бити у 

портфељу Наручиоца све  до испуњења свих уговорних обавеза, након чега ће нам 

бити враћене. Истовремено, предајом менице се обавезујемо да ћемо Наручиоцу 

предати копије картона са депонованим потписима овлашћеног лица, као и 

овлашћења за Наручиоца да менице може попунити у складу са Уговором. 

 две бланко (сопствене) соло менице са меничним овлашћењем у висини од 5% 

од вредности уговора без пдв-а по меници, за отклањање недостатака у 

гарантном року, са роком важности најмање 60 дана дуже периода важења 

Уговора. Менице ће бити у портфељу Наручиоца све  до испуњења свих уговорних 

обавеза, након чега ће нам бити враћене. Истовремено, предајом менице се 

обавезујемо да ћемо Наручиоцу предати копије картона са депонованим 

потписима овлашћеног лица, као и овлашћења за Наручиоца да менице може 

попунити у складу са Уговором. 

Све менице ће бити  регистроване у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о 

ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл. гласник 

РС бр. 56/11) Народне Банке Србије. 
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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.       

 

                                                        Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                            М.П.                       _____________________________ 
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ОБРАЗАЦ  БРОЈ 7 - 

 

 

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.  

 

 

 

М О Д Е Л 

У  Г  О  В  О  Р  А 

О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

 

 

Закључен између: 1.- Ј.К.П.,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА,,Нови Сад ул.Масарикова  

                                     бр.17   а кога заступа. В.Д. директора  Милош Станисављевић као  

                                     Наручилац   ( у даљем тексту Инвеститор ) и 

 

                                2.-________________________________________________________ 

                                    ________________________________________________________ 

                                    ________________________________________________________ 

                                    као Понуђач ( у даљем тексту Извођач радова) 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  јавну 

набавку велике вредности радова - интеграција постојећих SCADA апликација у 

јединствен SCADA систем са испоруком опреме, за ЈКП «Водовод и канализација» Нови 

Сад као Инвеститора. 
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Члан 2.- 

 

Овај уговор ступа на снагу када га потпишу обе уговорне стране. Као датум закључења 

уговора, уговара се датум наведен у деловодном печату Инвеститора који први потписује 

уговор.                                                 

                                                                             

  

Члан 3.- 

 

Предмет овог уговора је интеграција постојећих SCADA апликација у јединствен SCADA 

систем са испоруком опреме,   у свему према усвојеној Понуди извођача радова за 

предметну јавну набавку велике вредности радова бр. 21/16-С која Понуда са  предмером 

радова   чини саставни део овог уговора  ( у даљем тексту радови ).  

 

Члан 4.- 

 

Укупна уговорена цена радова  износи: _____________________ динара без пдв-а  у 

складу са прихваћеном понудом и предмером радова. 

Инвеститор ће уговорену цену радова исплаћивати у року од _______________ дана 

рачунајући од дана испостављања привремених/окончане ситуација оверених од 

стране надзорног органа Инвеститора, али не пре но што Извођач радова достави 

Инвеститору меницу  на име доброг извршења посла. 

 

Авансно плаћање није предвиђено.  

 

Цена је фиксна за сво време трајања уговора. 

 

Члан 5.- 

 

 

Извођач радова је дужан да све уговорене радове изведе у року од  ____________ дана   

који рок ће се рачунати  од датума увођења у посао, у року и на начин прецизиран овим 

уговором.Надзорни орган ће уписати у грађевински дневник и датум завршетка свих 

уговорених радова. 

Рок за увођење понуђача у посао је 30 дана од дана обостраног потписивања (закључења)  

Уговора. 

Уколико Извођач радова не започне радове даном увођења у посао, Инвеститор ће 

оставити накнадни примерени рок од 5 дана да започне са радовима, а уколико Извођач 

радова ни у накнадном року не започне са извођењем радова, Инвеститор може 

раскинути овај уговор уз реализацију одговарајуће менице као и захтевати од Извођача 

радова накнаду штете до износа стварне штете.  
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Члан 6.- 

 

Извођач радова се обавезује да ће у тренутку потписивања овог уговора положити 

Инвеститору једну бланко соло меницу у висини од 5% од уговорене вредности понуде 

без пдв-а, са пратећим меничним овлашћењем за њено попуњавање и овереном копијом 

картона депонованих потписа, на име гаранције за озбиљност понуде, две бланко соло 

менице у висини од 5% од уговорене вредности понуде без пдв-а, са пратећим меничним 

овлашћењем за њено попуњавање и овереном копијом картона депонованих потписа, на 

име гаранције за добро извршење посла и две бланко соло менице у висини од 5% од 

уговорене вредности понуде без пдв-а, са пратећим меничним овлашћењем за њено 

попуњавање и овереном копијом картона депонованих потписа, на име гаранције 

отклањања грешака у гарантном периоду. 

  

Све менице ће бити  регистроване у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о 

ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл. гласник 

РС бр. 56/11) Народне Банке Србије. 

 

 

Члан  7.- 

 

Извођач радова гарантује  већ сада, потписивањем овог уговора, да  ће уграђене 

инсталације , материјал и изведени радови у  моменту примопредаје радова  бити у 

потпуности у складу са одредбама овог уговора, прописима и правилима струке и да 

немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност.  

Извођач радова гарантује Инвеститору за квалитетно извођење свих уговорених радова и 

уграђених материјала, с тим да гарантни рок за уграђени материјал износи 

________________ месеци, а за изведене радове____________месеци, осим у случају 

скривених мана, рачунајући од првог наредног дана од дана примопредаје радова у складу 

са одредбама уговора на основу обављеног прегледа радова и сачињавања 

примопредајног записника. Уколико је за поједине од уговорених радова или материјала 

прописом или гаранцијом произвођача одређен гарантни рок дужи од претходног става, 

за те радове односно материјале важи гарантни рок предвиђен прописом односно 

гаранцијом произвођача, почев од наредног дана од дана извршене примопредаје радова 

у складу са одредбама уговора на основу обављеног прегледа радова.   

Извођач радова је дужан да у гарантном року из претходног члана на позив Инвеститора 

отклони све недостатке на изведеним радовима, укључујући и уграђени материјал и то у 

року од најкасније _______________ сати/ дана од дана пријема позива Инвеститора о 

свом трошку. Ако Извођач радова у наведеном року не отклони недостатке наведене у 

претходном ставу, Инвеститор има право да за отклањање недостатака ангажује другог 

извођача радова на терет извођача, наплати меницу за отклањање недостатака у 

гарантном року, а Извођач радова је у обавези да Инвеститору одмах и без одлагања 

накнади штету која прелази суму наплаћене менице за отклањање недостатака у 

гарантном року. По истеку рока важења овог уговора укуључујући и гарантни период, 

Инвеститор је дужан да врати Извођачу радова, меницу за добро извршење посла и 
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меницу за отклањање недостатака у гарантном року, осим у случају да су се стекли услови 

за њихово продужење у складу са одредбама овог уговора и/или за њихову наплату од 

стране инвеститора. 

 

Члан 8.- 

 

У циљу благовременог и квалитетног извођења предметних радова Извођач радова је у 

обавези да: 

- стручно и квалитетно изведе радове из овог уговора, 

- сачињава записник о примопредаји радова, 

- да на месту где се изводе радови преузме све мере прописане законом о безбедности 

и здрављу на раду и друге мере за обезбеђење радова и да преузме потпуну 

одговорност за последице због необезбеђености места извођења радова, 

- да у току извођења радова мора поштовати одредбе Закона о заштити животне 

средине 

 

Члан 9.- 

 

Уколико Извођач радова, својом кривицом, не испуни своје уговорене обавезе, односно 

у уговореном року не буде изводио радове на начин прецизиран овим уговором, 

обавезан је да за сваки дан закашњења плати Инвеститору од 2%о (промила) дневно од 

укупне уговорене вредности из члана 4.- овог уговора, ас тим да укупан износ уговорне 

казне не може прећи 5%. Право Инвеститора на наплату уговорне казне не утиче на 

право Инвеститора да наплати менице из члана 6.- овог уговора, као и да евентуално 

захтева и накнаду штете коју је претрпео. 

 

 

Члан 10.- 

 

Извођач је дужан да изведе уговорене радове на начин и у роковима који су одређени 

Уговором, прописима и правилима струке; 

Извођач је овлашћен, да изведе накнадне и непредвиђене радове, само у случају 

постојања писменог налога Инвеститора; 

Непредвиђени радови ће се вредновати према јединичним ценама за приближне радове 

из понуде; 

 

      Члан 11.- 

Вишкови радова 

- значе радове који прелазе уговорене количине радова; 

- вишкови радова ће се посебно уговарати у складу са Законом о јавним набавкама; 
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- вишкови радова, односно мањкови радова,који не прелазе 10% од уговорених 

количина радова, третирају се као уговорени радови и за њих важи уговорена јединична 

цена. 

 

Непредвиђени радови 

-  значе радове који нису обухваћени уговором, а који се морају извести 

Извођач је дужан да по писменом налогу изведе непредвиђене радове уз право на 

адекватну  накнаду  али је и сам овлашћен и дужан да то исто учини ради спречавања 

евентуалне штете по објекте на којима се изводе радови, све у складу са решењима овог 

Уговора; 

Непредвиђени радови ће се вредновати према јединичним ценама за приближне радове 

из понуде или према норма часу из понуде; 

Непредвиђени радови ће се посебно уговарати у складу са Законом о јавним набавкама; 

Извођач има право опције под једнаким условима понуђеним трећим лицима; 

 

Накнадни радови 

- значе радове који нису уговорени и нису нужни за испуњење уговора, а Инвеститор 

захтева да се изведу; 

Извођач је дужан да по писменом налогу изведе накнадне радове уз право на адекватну  

накнаду.   

Накнадни радови ће се посебно уговарати у складу са Законом о јавним набавкама; 

Извођач има право опције под једнаким условима понуђеним трећим лицима; 

 

Члан 12.- 

 

Извођач радова је дужан да приступи само извођењу хитних непредвиђених радова уз 

сагласност  надзорног органа, уколико је њихово извођење нужно за стабилност 

околних објеката или за спречавање настанка веће штете за Инвеститора или трећа 

лица, а потреба за њиховим извођењем је настала ванредним и неочекиваним 

догађајима ( клизиште, појава воде и сл. ) и иста није могла бити предвиђена са пажњом 

доброг стручњака. Извођач и  надзорни орган су дужни да одмах по наступању 

ванредних и неочекиваних догађаја о истом усмено обавесте Инвеститора, а писмено у 

року од 24 часа.  

 

Надзорни орган је овлашћен да провери да ли је до узрока хитних непредвиђених 

радова могло доћи и из разлога на страни Извођача тако што је погрешно изводио 

радове, нестручно изводио радове или је радове изводио противно правилима струке. У 

ту сврху Инвеститор може, а на предлог надзорног органа, да затражи вештачење 

одговарајуће струке. У том случају, ти се радови неће сматрати   хитним 

непредвиђеним радовима , а Извођач ће бити обавезан и дужан да накнади сваку штету 

коју је проузроковао, укључујући и штету причињену трећим лицима. 
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Међусобне односе настале извођењем хитних непредвиђених радова Извођач и 

Инвеститор ће уредити сагласно одредбама Закона о облигационим односима и 

Посебним узансама о грађењу, као и Законом о јавним набавкама. 

          

                                                                       Члан 13.-   

 

Уговорне стране су сагласне да уколико овај уговор буде раскинут кривицом 

Инвеститора, Инвеститор је дужан да Извођачу радова плати изведене радове и накнади 

Извођачу радова обичну штету проузроковану раскидом уговора, али не и изгубљену 

добит. У случају раскида уговора или обуставе радова или забране радова, Извођач 

радова је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања. 

Трошкове из претходног става сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора, 

обуставу радова или забрану радова, а ако нема кривице ни на једној уговорној страни, 

ове трошкове сноси инвеститор. 

                                                                       Члан  14.- 

 

Уговор се сматра раскинутим, када уговорна страна, којој је на начин предвиђен овим 

уговором упућена писана Изјава о раскиду уговора, прими писану Изјаву о раскиду 

уговора са отказним роком.У писаној Изјави о раскиду уговора мора бити означено по 

ком основу се 

уговор раскида.  

Члан  15.- 

 

За решавање спорова који настану из овог уговора и у вези са овим уговором и његовим 

извршењем, меродавно је материјално право у примени у Републици Србији, сви 

материјални закони и прописи у Републици Србији. 

Уговорне стране за решавање спорова из става 1.- овог члана и спорова из вануговорене 

штете, уговарају надлежност стварно надлежног суда по законима Р. Србије у Новом 

Саду. 

 

Члан  16.- 

 

Сва писмена која се достављају Извођачу радова , достављају се на адресу регистрованог 

седишта Извођача радова или на адресу коју Извођач радова специјално писаним путем 

одреди за потребе овог уговора. 

Сва писмена која се достављају Инвеститору, достављају се на адресу регистрованог 

седишта Инвеститора или на адресу коју иневститор  специјално писаним путем одреди 

за потребе овог уговора. 

 

Уговорна страна која накнадно измени адресу одређену применом претходних ставова, 

дужна је да о овој измени, одмах и без одлагања, писаним путем извести другу уговорну 

страну и надзорни орган, у противом сносиће све штетне последице због пропуштања да 

поступу по овој одредби. 
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Члан  17.- 

 

Уговорне стране су сагласне да су евентуалне измене и/или допуне овог уговора 

пуноважне уколико су учињене у писаној форми уз обострану сагласност путем анекса 

овог уговор.  

На све што није наведено у овом уговору примењују се одредбе Закона о облигационим 

односима, Закона о јавним набавкама,  Закона о панирањини и градњи  и прописи у 

примени у Републици Србији који обавезују уговорне стране као обавезни за примену 

приликом извођења радова односно изградње. 

 

Члан 18.- 

 

Уколико за време реализације овог уговора код Инвеститора, односно Извођача радова , 

дође до статусних и других битних промена, а које имају утицаја на извршење и 

реализацију овог уговора, извршиће се евентуалне допуне и измене овог уговора у складу 

са одредбама ЗЈН и ЗОО.  

 

 

Члан  19.-  

 

Овај уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних оригиналних примерака од којих 5 ( пет ) 

задржава Инвеститор, а 2 (два) Извођач. 

Сваки уредно потписан и оверен примерак уговора на српском језику представља 

оригинал и производи једнако правно дејство. Сва спорна питања која уговорне стране 

не могу да реше споразумно, решаваће стварно надлежан суд у Новом Саду 

 

За Извођача                                             М.П.   За Инвеститора 

_____________________     _________________  
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 8.-     

 

У складу са тачком 3.24. конкурсне документације у поступку јавне набавке велике 

вредности радова – интеграција постојећих SCADA апликација у јединствен SCADA 

систем са испоруком опреме, број јнвв 21/16-С, издаје се следећа: 

 

 

П О Т В Р Д А 

 О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКАТА 

 

 

 

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 објеката наручиоца на локацији ППДВ Штранд за потребе 

јавне набавке велике вредности радова – интеграција постојећих SCADA апликација у 

јединствен SCADA систем са испоруком опреме, број јнвв 21/16-С. 

 

Обиласку је у име заинтересованог понуђача присуствовао 

___________________________ 

_____________________________ (име и презиме представника, функције/радно место 

код понуђача), који је уредно доставио доставио 

_________________________________________ (копију потврде о запослењу издата на 

меморандуму понуђача, потписана и оверена од стране законског заступника понуђача,) 

док је овлашћени представник Наручиоца био 

_____________________________________(име и презиме, функција/радно место код 

Наручиоца).  

 

 

Приликом обиласка представник заинтересованог понуђач се детаљно упознао  и 

сагледао све обавезе предвиђене конкурсном документацијом. 

 

У Новом Саду, дана ________.2016.г. 

 

 

 

Потпис овлашћеног лица 

наручиоца: 

М.П. Потпис овлашћеног лица 

понуђача: 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 9.-     

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 

68/15) дајемо следећу 

 

 

 

 

 

И З Ј А В У  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

у својству ____________________  

(уписати: понуђача, члана групе понуђача) 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 

 

_____________________________________________________ 

(пун назив  и седиште) 

 

 

(заједничку) понуду у отвореном поступку број 21/16-С, наручиоца ЈКП „Водовод и 

канализација“ Нови Сад, подноси независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

 У _______________________ дана ________2016.г. 

 

 

 

М.П. 

 

 

                                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                            _____________________________ 



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 
 

   

60/73 

 
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 

ј.н.в.в.- бр.21/16-С отворени поступак  

  

 

                                                         

 

ОБРАЗАЦ БРОЈ 10.-    

         

 

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. ЗЈН. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 11.-        

ПРЕДМЕР РАДОВА 

 

Захтев наручиоца је да се изврши Upgrade постојећих лиценци и интеграција свих 

постојећих SCADA апликација на локацији ППДВ - ККЦ ШТРАНД у јединствени 

SCADA пројекат, миграција података, интеграција постојећег специјализованог софтвера 

за приступ SCADA систему путем WEBa, затим набавка, испорука и инсталација VIDEO 

WALLa, SCADA сервера, комуникационих PLC уређаја за реализацију комуникације 

подсистема мерна места и Сремска страна у јединствени SCADA пројекат, 

комуникационе и рачунарске опреме, као и њихова интеграција са постојећом 

комуникационом инфраструктуром наручиоца и SCADА апликацијама на начин да то 

представља јединствен систем.  

Техничка подршка за јединствени SCADA пројекат мора бити на нивоу 24/7, са одзивом 

извршиоца до максимално 6h од момента пријаве наручиоца. 

 

Поз. Oпис позиције 

1 ИНТЕГРАЦИЈА SCADA СИСТЕМА У ППДВ - ККЦ ШТРАНД  

1.1 

Набавка, испорука, инсталација, конфигурисање и подешавање свих 

потребних лиценци за интеграцију у јединствени SCADA пројекат,  да би се 

обезбедила захтевана конфигурација SCADA система са два редундантна 

SCADA сервера и два SCADA клијента - радне станице. Јединствени SCADA 

пројекат мора да укључи све постојеће SCADA пројекте: 

- Филтери: сервер и клијент, 

- Изворишта,  

- Мерна места са станицама за дохлорисање: сервер и клијент, 

- НПС Штранд, 

- Сремска страна – Лединци, 

- Нова фабрика воде-технолошка пумпна станица, 

- Централно хлорисање, 

  

У оквиру ове позиције понуђач мора да укључи следеће: 

- набавку и испоруку  - „upgrade“ постојећих лиценци на потребан број 

„TAG“-ова са заменом  постојећих  „dongle”-ова на нову верзију, 

- инсталацију, конфигурисање и подешавање свих потребих лиценци  

једиственог SCADA пројекта 

 - набавку и испоруку, инсталацију, конфигурисање и подешавање 

одговарајуће верзије ОPC сервера за постојеће PLC контролере, а у складу са 

оперативним системом нових рачунара за  SCADA систем 

- инсталација, конфигурисање и подешавање “DbfToSql“ софтвера 
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1.2 

Измене постојећих апликативних софтвера да би се формирао јединствени 

SCADA пројекат, који мора да уклључи све постојеће SCADA пројекте: 

- Филтери: сервер и клијент, 

- Изворишта,  

- Мерна места са станицама за дохлорисање: сервер и клијент, 

- НПС Штранд, 

- Сремска страна – Лединци, 

- Нова фабрика воде-технолошка пумпна станица, 

- Централно хлорисање, 

  

У оквиру ове позиције понуђач мора да укључи следеће: 

- потребан ниво упознавања и анализу архитектуре постојећег стања  SCADA 

система на објекту Инвеститора, 

- анализу постојећег начина комуникације рачунарског система надзора и 

управљања система водоснабдевања са програмабилним контролерима који 

управљају радом комплетног постројења ППДВ Штранд и удаљених објеката 

- сва потребна функционална и ергономска прилагођења постојећих 

апликативних софтвера ( повезаност варијабли постојећих пројеката, 

редизајн екранских форми постојећих SCADA система,...),  

1.3 

Измене постојећег апликативног софтвера специјализованог за даљински 

приступ SCADA систему путем “Web”-a и мобилних уређаја за кориснике 

локалне рачунарске мреже као и за кориснике који имају омогућена права 

приступа преко Интернета.   

  

У оквиру ове позиције понуђач мора да укључи следеће: 

- реконфигурацију постојећих променљивих које су доступне преко локалне 

рачунарске мреже 

- редундантност апликативног софтвера специјализованог за даљински 

приступ SCADA систему путем “Web”-a и мобилних уређаја  

- слање алармних  SMS порука за подсистем Сремска страна - Лединци 

1.4 

Набавка, испорука, монтажа и повезивање у постојећи разводни орман 

комуникације Мерна места - ККЦ Штранд +РО ККЦ комуникационог  PLC 

уређаја следеће конфигурације: 

- CPU базиран на PC технологији са интегрисаним логирањем на USB flash, 

- 2 x RJ45 (ethernet) прикључка 

- 2 x RS232  прикључка 

- 2 x USB прикључка 

- 1 x DVI прикључaк 

- подршка свих програмских језика по стандарду IEC 61131-3: IL, FBD, LD, 

SFC, ST i CFC и могућност конверзије између програмских језика 
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- подршка за EtherCAT протокол 

- CE сертификат 

  

Комуникациони PLC уређај се испоручује са свим потребним прибором  и 

материјалом: извор напајања, осигурачи, сервисна утичница, DIN шина, 

редне стезаљке, ознаке елемената и остали ситан неспецифицирани 

материјал) за реализацију комуникације са SCADA системом. 

  

Набавка, испорука, постављање и функционално повезивање 

комуникацаионог кабла SFTP CAT7+ DRAKA тип UC1500 SS23 4P FRNC или 

еквивалент за везу PLC уређаја са SCADA системом. 

  

Набавка, испорука и инсталација OPC servera или потребног drivera за 

обезбеђивање комуникације новог комуникационог PLC уређаја са SCADA 

системом. 

  

Израда, инсталација и пуштање у рад комуникационог софтвера који треба да 

обезбеди  реализацију комуникације објеката Мерна места са SCADA 

системом, коришћењем  постојећег комуникационог система  Мерна места - 

РПС Транџамент  - ККЦ Штранд 

  

Дорада SCADA апликативног софтвера „Мерна места“ да би се обезбедила 

комуникација јединственог SCADA пројекта са новим комуникационим PLC 

контролером 

  

1.5 

Набавка, испорука, монтажа и повезивање у постојећи разводни орман 

комуникације Сремска страна - ККЦ Штранд +РО ККЦ комуникационог  

PLC уређаја следеће конфигурације: 

- CPU базиран на PC технологији са интегрисаним логирањем на USB flash, 

- 2 x RJ45 (ethernet) прикључка 

- 2 x RS232  прикључка 

- 2 x USB прикључка 

- 1 x DVI прикључaк 

- подршка свих програмских језика по стандарду IEC 61131-3: IL, FBD, LD, 

SFC, ST i CFC и могућност конверзије између програмских језика 

- подршка за EtherCAT протокол 

- CE сертификат 

  

Комуникациони PLC уређај се испоручује са свим потребним прибором  и 

материјалом: извор напајања, осигурачи, сервисна утичница, DIN шина, 

редне стезаљке, ознаке елемената и остали ситан неспецифицирани 
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материјал) за реализацију комуникације са SCADA системом. 

  

Набавка, испорука, постављање и функционално повезивање 

комуникацаионог кабла SFTP CAT7+ DRAKA тип UC1500 SS23 4P FRNC или 

еквивалент за везу PLC уређаја са SCADA системом. 

  

Набавка, испорука и инсталација OPC servera или потребног drivera за 

обезбеђивање комуникације новог комуникационог PLC уређаја са SCADA 

системом. 

  

Израда, инсталација и пуштање у рад комуникационог софтвера који треба да 

обезбеди  реализацију комуникације објеката Сремска страна са SCADA 

системом, коришћењем  постојећег комуникационог система  Сремска страна 

- ККЦ Штранд 

  

Дорада SCADA апликативног софтвера „Сремска страна“ да би се обезбедила 

комуникација јединственог SCADA пројекта са новим комуникационим PLC 

контролером 

  

1.6 

Пуштање у рад јединственог SCADA апликативног софтвера у ККЦ Штранд, 

за даљински надзор и управљање  радом  комплетног постројења ППДВ 

Штранд и дистрибуираних објеката система водоснабдевања.  

  

Пуштање у рад ће се изводити фазно, тако што ће се по дефинисању 

редоследa који одреди Инвеститор вршити мигрирање постојећих SCADA 

пројеката на јединствени  SCADA пројекат.  

  

Започињање интеграције сваког наредног  SCADA пројекта ће се вршити тек 

по доказивање комплетне функционалности након интеграције претходног 

пројекта, и то за сваки SCADA пројекат: 

- Филтери: сервер и клијент, 

- Изворишта,  

- Мерна места са станицама за дохлорисање: сервер и клијент, 

- НПС Штранд, 

- Сремска страна – Лединци, 

- Нова фабрика воде-технолошка пумпна станица, 

- Централно хлорисање, 

  

Тестирање функционалности интергисаног SCADA пројекта након 
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инсталације и пуштања у рад сваког појединачног  SCADA пројекта 

  

Пробни рад система у трајању од 7 дана са обуком корисника за рад са новим 

системом, на објекту Инвеститора, у току периода пробног рада 

  

Ова позиција мора да укључи све пратеће трошкове за извођење предметних 

радова на објекту Инвеститора 

1.7 

Израда електро шема повезивања нових комуникационих PLC уређаја, 

испорука упутстава за рад са интергисаним SCADA системом (у папирном 

облику - 5 ком.) и у електронском формату 

  

2 Video wall 2 x 4 монитора дијагонале 60“ (в x ш) са монтажом 

  Класа уређаја Професионални екран за експлоатацију 24/7 

  Тип уређаја Екран са позадинском пројекцијом 

  Одржавање Са предње и задње стране, по потреби 

  Светлосни извор 
ЛЕД РГБ, животни век 50.000 радних сати у нормал 

радном режиму 

  
Пројекциони 

склоп 

Модул са комплетном електронском и оптичком 

јединицом 

  Хлађење 
Независно, ваздушно, без потребе за повезивањем на 

систем за климатизацију 

  
Величина екрана 

(дијагонала) 
60” (1524 мм) 

  Технологија слике DLP /DarkChip3/BrilliantColor 

  Резолуција FullHD 1920x1080 

  Однос страна 16:09 

  Осветљај 560 cd/m2 минимално у нормал  радном режиму 

  Контраст Не мањи од 1000:1 

  Напон напајања АC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz 

  

Потрошња снаге 

(типична) по 

монитору 

Не више од 100W у нормал радном режиму 

  

Ниво буке 

генерисане од 

стране монитора 

Максимално 31 db на 1m удаљености 

  Температура 10˚C - 30˚C 



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 
 

   

66/73 

 
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 

ј.н.в.в.- бр.21/16-С отворени поступак  

  

  Влажност ваздуха 20% ~ 80% 

  Повезивање 

·   DVI-D (with HDCP) x 1 

·   RS-232C: D-Sub 9 pins 

·   LAN: RJ45 x1 (10BASE-T/100BASE-TX) 

·   D-Sub 9 pins x 2 (ulaz, izlaz) 

·   IR receiver 

·   Wire remote: F3.5 Jack×1 

  Инсталација 
На подним носачима, висину носача по захтеву 

наручиоца (ергономски) 

  Форма 2 x 4 монитора дијагонале 60“ (в x ш) 

  
Шав између 

монитора 
Максимално 2 mm                                  

  
Бочна ширина 

инсталације 
Максимално 530 mm 

  Димензија слике 5350 mm (ш) x 1500 mm (в) приближно 

  
Укупна 

резолуција 
7680 x 2160 piksela 

      

3 Сервер 

  Тип Rack, maksimalno 2U 

  процесор 
2х процесор са мин 8 језгара  фреквенције мин 1.7GHz, 

TLC 20MB 

  čipset C612 или боље 

  Меморија мин 32GB DDR4 ECC  

  HDD мин 4x 2TB SATA 6G 7.2k hot plug 

  Raid kontroler мин RAID 0, 1, 1E, 10, 5, 50 

  
Broj LAN 

priključaka 
Min 4x 1Gb 

  napajanje 2x min 450W hot plug 

  konekcije 
Min 5xUSB2.0, min 5x USB3.0, min 2x VGA, 1x RS232 

(opciono) 

  Prostori za HDD Min 8x 3.5“, opciono 4x2.5“ 

  ventilatori Min 5 hot plug 

  Moguća proširenja 
Min 3x PCI-Express 3.0 x8 

Min 3x PCI-Express 3.0 x16  
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  ostalo 

Сервер мора да подржава Microsoft Hyper-V i Vmware 

vSphere или одговарајуће. Сервер испоручити са 

инсталиране три виртуалне машине са  захтеваном 

архитектуром система наручиоца. Сервере повезати 

тако да се обезбеди редудантност, односно да у случају 

отказа примарног сервера други сервер преузме рад. 

Сервер испоручити са неопходним кабловима и шинама 

за монтажу у рек орман. 

    

4 Рек орман 19“ 

  Висина ормана  Минимално 24U, ширине 19“ 

  Остале димензије Мин 600х1100mm 

  носивост Мин 480kg 

  странице Све странице могу да се скидају и закључају 

  додатно 

Рек испоручити са два ПДУ напајања, једним 

менаџментом каблова, једним печ панелом и неоходним 

модулима, потребним печ кабловима и једном полицом, 

као и осталим неоходим кабловима и ситним 

материјалом да опрема буде функционално пуштена у 

рад. Класа каблова мора остати у складу са класом која 

је инсталирана код наручиоца. 

    

5 Свич, 24 портни  

  опис 

Stackable Gigabit Switch with 24 x 10/100/1000T, 4 x 

10G/1G SFP+ ports with the following characteristics: 

Key Features 

- Network Access Control (NAC) 

- sFlow 

- Layer 3 Static Routing 

- Scalability to full Layer 3 Capabilities (Premium 

license) 

- Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) 

Snooping 

- EPSRing (Ethernet Protection Switched Rings) 

or similar Ethernet Ring protocols like a Ethernet 

Automatic Protection Switching (EAPS) or 

Rapid Ring Protection Protocol (RRPP) 

- VCStack (Virtual Chassis Stacking) or similar 

virtual chassis protocol provides a highly 

available system where network resources are 

spread out across stacked units, reducing the 

impact if one of the units fails. Aggregating 
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switch ports on different units across the stack 

provides excellent network resiliency. 

- Allied Telesis Management Framework (AMF) 

or similar management protocol for automated 

centralized management. 

- Internal redundant two Power Supply Units 

(PSUs) for resilience 

 

Performance 

- 40Gbps of stacking bandwidth 

- Supports 13KB jumbo frames 

- 4094 configurable VLANs 

- Up to 16K MAC addresses 

- 512MB DDR SDRAM, 64MB flash memory 

- Wire speed multicasting 

- Forwarding rate: min 95.2Mpps 

- Switch fabric: min 128Gbps 

Latency 

- 14.4μs (100MBPS) 

- 4.4μs (1GBPS) 

- 3.1μs (10Gbit) 

Expandability 

- Stack up to four units 

Reliability 

- Modular operating system 

- Dual internal redundant system power supplies 

- Full environmental monitoring of PSUs, fans, 

temperature and internal voltages. SNMP traps 

alert network managers in case of failure 

Flexibility and compatibility 

- SFP+ ports will support any combination of 

1000X, 1000SX, 1000LX, 1000ZX, 1000ZX 

CWDM SFPs or 10G-SR, 10G-LR SFP+ 

modules 

- Stacking ports can be configured as 10G 

Ethernet ports 

- Port speed and duplex configuration can be set 

manually or by auto-negotiation 

Diagnostic Tools 

- Optical Digital Diagnostic Monitoring (DDM) 

- Ping polling for IPv4 and IPv6 

- Port mirroring 

- TraceRoute for IPv4 and IPv6 
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- Cable fault locator (TDR) 

IPv4 Features 

- Static unicast and multicast routes for IPv4 

- Black hole routing 

- Directed broadcast forwarding 

- DNS relay 

- Equal Cost Multi Path (ECMP) routing 

- Policy-based routing 

- Route redistribution (OSPF, RIP) 

- UDP broadcast helper (IP helper) 

IPv6 Features 

- DHCPv6 relay 

- DNSv6 relay 

- Device management over IPv6 networks with 

SNMPv6, Telnetv6 and SSHv6 

- NTPv6  client and server 

- Static unicast and multicast routes for IPv6 

Voice over IP (VoIP) 

- LLDP-MED ANSI/TIA-1057 

- Voice VLAN 

Management 

- Allied Telesis Management Framework (AMF) 

enables powerful centralized management and 

zero-touch device installation and recovery 

- Console management port on the front panel 

- Web-based Graphical User Interface (GUI) 

- Industry-standard CLI with context-sensitive 

help 

- CLI scripting engine 

- SNMP MIB support for standards based device 

management 

- Built-in text editor 

- Event-based triggers allow user-defined scripts 

to be executed upon selected system events 

- USB interface allows software release files, 

configurations and other files to be stored for 

backup and distribution to other devices 

Quality of Service 

- 8 priority queues with a hierarchy of high 

priority queues 

- Limit bandwidth per port or per traffic class 

down to 64kbps 
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- Policy-based QoS based on VLAN, Port, MAC 

and general packet classifiers 

- Policy-based storm protection 

- Tail drop for queue congestion control 

- Strict priority, weighted round robin or mixed 

scheduling 

- IP precedence and DiffServ marking based on 

layer 2, 3 and 4 headers 

Resiliency Features 

- Stacking ports can be configured as 10G 

Ethernet ports 

- Control Plane Prioritization (CPP)  

- Dynamic link failover (host attach) 

- EPSRing (Ethernet Protection Switched Rings) 

or similar Ethernet Ring protocols like a Ethernet 

Automatic Protection Switching (EAPS) or 

Rapid Ring Protection Protocol (RRPP) 

- Loop protection: loop detection and thrash 

limiting 

- PVST+ compatibility mode 

- STP root guard 

- Long-Distance stacking (VCStack-LD or 

similar) 

Security Features 

- Access Control Lists (ACLs) based on layer 3 

and 4 headers 

- Configurable auth-fail and guest VLANs 

- Authentication, Authorization and Accounting 

(AAA) 

- BPDU protection 

- DHCP snooping, IP source guard and Dynamic 

ARP Inspection (DAI) 

- DoS attack blocking and virus throttling 

- Dynamic VLAN assignment 

- MAC address filtering and MAC address lock-

down 

- Network Access and Control (NAC) features for 

endpoint security 

- Port-based learn limits (intrusion detection) 

- Private VLANs for port isolation of multiple 

customers using the same VLAN 

- Secure Copy (SCP) 
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- Tri-authentication: MAC-based, web-based and 

IEEE 802.1x 

Environmental Specifications 

Operating temperature range: 

o 0°C to 45°C  

Operating relative humidity range: 

o 5% to 90% non-condensing 

Electrical Approvals and Compliances 

- EMC: EN55022 class A, FCC class A, VCCI 

class A, ICES-003 class A 

- Immunity: EN55024, EN61000-3-levels 2 

(Harmonics), and 3 (Flicker) 

- Safety Standards: UL60950-1, CAN/CSA-C22.2 

No. 60950-1-03, EN60950-1, EN60825-1, 

AS/NZS 60950.1 

Restrictions on Hazardous Substances (RoHS) 

Compliance: 

o EU RoHS compliant 

 

 6 SFP Modul 1000SX (LC) SFP, 550m 

  
Naziv Opis 

 

 Wavelength 850nm 

 Maximum data rate 1.25Gbps 

 
Distance 275m (62.5/125) 

550m (50/125) fiber 

 

Karakteristike Transmit power (min) -9dBm 

Transmit power (max) -3dBm 

Receive sensitivity: 

    at 1.25Gbps (typ) -17dBm 

    at 1.25Gbps (max) -30d 

 Fiber connector LC 

 
Standard Data Rates 

Supported 

Optical Gigabit Ethernet 

 
Environmental 

Specifications 

Operating temp. -5°C to 70°C 

Operating humidity 0% to 85% (non-condensing 

   

7 УПС  

 снага 3kVA / 2.7kW 

 формат кућишта rack/tower 
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 висина Maksimum 2U 

 слотови 1 smart card slot 

 указ IEC320 C20 TO IEC309 230V-240V 50/60Hz 

 излаз Min 8х IEC320 C13, min 1x IEC320 C19 

 аутономија 14мин са ½ оптерећења и 5мин са пуним оптерећењем 

 

додатно Мора да подржава Microsoft Windows Server 2008 R2 

(Hyper-V) и VMware Infrastructure. Испоручити шине за 

монтажу у рек и све потребне каблове за рад. 

   

8 Танки клијент  

 процесор Dual core min 1.6MHz 

 Меморија Min 4GB DDR33 1600MHz 

 графика AMD GX-217GA или одговарајући 

 Диск Min 500GB SATA II 

 Тастатура Yu raspored 

 миш Optički 

 
конекције Line in, line out, microphone, min 4x USB2.0,min 2x 

USB3.0, 1x VGA, 1x DVI, 1x DP, 1x LAN RJ-45 

 
Оперативни 

систем 

Win 10 Pro 64 bit или одговарајући 

   

9 Графичка станица  

 
процесор Intel E5-1620 или одговарајући min 3.50GHz, min 10MB 

кеша  

 Меморија Min 16GB DDR4 2133MHz ECC 

 

графика Не интегрисана мин 8 DVI излаза при чему сваки DVI 

излаз мора да има минималну резолуцију FullHD 

1920x1200. Графика мора да подржава приказ преко 2х4 

монитора, као и избор приказа по сваком монитору 

 
Диск  2х Min 500GB SATA III, да има могућност раид 0, 1, 5 и 

10 

 Тастатура Бежична Yu распоред 

 миш Бежични оптички 

 
конекције min 9x USB2.0, min 4x USB3.0, audio in, audio out, 

internal speaker, 1x LAN RJ-45 

 
проширења Min 2x PCI-Express 3.0 x4, min 2x PCI-Experss 3.0 x16, 

min 2x PCI-Express 2.0 x1, 1x PCI-Express 2.0 x4 

 
Оперативни 

систем 

Win 10 Pro 64 bit или одговарајући 

 Додатно Рек шине за монтажу. Уз графичку станицу испоручити 
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видео каблове довољне дужине за несметан рад video 

wall-a. 

 

Понуђач је дужан да уз понуду достави техничко решење са описима и цртежима, 

којим ће објаснити начин извођења услуга и радова наведених у јавној набавци, као 

и да прикаже распоред опреме планиране у јавној набавци са навођењем имена 

произвођача и модела опреме. Наручилац задржава право да у прериоду евалуације 

понуда постави додатна питања понуђачу а везано за техничко решење, као и за понуђену 

опрему. 

 

                                                                                      Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                                            _______________________ 

                                                                 М.П. 


