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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

 Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Ј.К.П. ,,ВОДОВОД И 

КАНАЛИЗАЦИЈА“ Нови Сад, ул. Масарикова бр.17. www.vikns.rs  

 Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности у складу са чланом 39. 

Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

 Предмет поступка јавне набавке: Радови на реконструкцији рачунарске мреже   

 Резервисана набавка: не 

 Контакт: Предраг Нерић, адреса електронске поште: predrag.neric@vikns.rs 

 

 

 

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Радови 

на реконструкцији рачунарске мреже; назив и ознака из ОРН: 32415000 - Етернет 

мрежа 

 

2. Опис партије, назив и ознака из општег речника набавке: 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 услуга. 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.  

 

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.   

 

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 образаца 2.-, 6.- и 8.- 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.- и 8.- које попуњава,потписује и оверава сваки подизвођач у 

своје име. 

 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног 

отварања понуда.  
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3. ПАРТИЈЕ 

 

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

 

4.  ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Понуде са варијантама нису дозвољене.  

 

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 поступак јавне набавке мале вредности радова: Радови на реконструкцији 

рачунарске мреже, број 61/16 – „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. 

 

6. ОПОЗИВ ПОНУДЕ, ИЗМЕНА ПОНУДЕ, ДОПУНА ПОНУДЕ 

 

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју достављену понуду, у писаном 

облику, најкасније до истека  рока за подношење понуда.  

 

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву мора бити припремљено, 
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означено и достављено у складу са условима из конкурсне документације са ознаком на 

коверти ,,ИЗМЕНА ПОНУДЕ“ или „ДОПУНА ПОНУДЕ“ или ,,ОПОЗИВ ПОНУДЕ“ за 

поступак јавне набавке мале вредности радова: Радови на реконструкцији рачунарске 

мреже, број 61/16  – „НЕ ОТВАРАТИ".  

 

У случају повлачења тј. опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та понуда 

се неће разматрати,  већ ће се неотворена  вратити понуђачу.  

 

Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека  рока за 

подношење исте.  

 

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 20.06.2016. 

године до 11:00 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 20.06.2016. године са почетком у 11:30 часова.  

 

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да 

пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писмено овлашћење за 

учествовање у овом поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено 

печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. 

 

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: 

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

 учинио повреду конкуренције; 

 доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

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

 одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 

односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања 

позива за подношење понуда. Доказ наведеног може бити: 

 правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
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 исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза; 

 исправа о наплаћеној уговорној казни; 

 рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном 

року; 

 изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 

начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони 

односи; 

 доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 

означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача. 

 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.   

 

9. 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 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 Изјаве 

наведене у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се 

доказује испуњеност тих услова.  

Доказ о испуњености наведеног услова се доставља у понуди када је и како то захтевано 

у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује 

испуњеност тих услова. 

Услове у вези са капацитетима, у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе 

испуњавају заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном 

документацијом. 
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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 образаца 2.- ,6 и 8.- које попуњава, потписује и оверава сваки 

члан групе понуђача у своје име. 

 

10. 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. 

 

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 Наручиоцу 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 којега ангажује. 

 

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца 2.- и 8- које 

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 Изјаве наведене у одељку Услови 

за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. 

Доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона понуђач доставља за 
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подизвођача за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Наведени доказ се 

доставља у понуди када је и како то захтевано у одељку Услови за учешће из члана 75. и 

76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. 

 

Додатне услове у вези са капацитетима понуђач испуњава самостално, без обзира на 

ангажовање подизвођача, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном 

документацијом. 

 

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. 

 

11. ОДРЕДБЕ О САДРЖИНИ ПОНУДЕ  

 

Понуду треба поднети на обрасцима из ове Конкурсне документације или обрасцима 

који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. 

Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ 

(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,  на приложеном Обрасцу понуде. 

 

Садржину понуде чине, поред Обрасца понуде и сви доказии изјава 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 

предвиђен следећим ставом ове тачке: 

 

 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 да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде 

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

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

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 5.- Образац трошкова припреме понуде, 

по потреби 

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 6.- Изјава о независној 

понуди,попуњен, потписан и оверен  

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

 Образац бр. 8.- Изјава о испуњавању услова из члана 75. став 1). Закона о јавним 

набавкама. 
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 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 9. – потврда обавезног обиласка терена 

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 10.- образац референтне листе 

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 10.-А - Образац РЛ списак испоручених 

добара 

 потписан и оверен образац бр. 11. – Предмер радова – техничка спецификација 

 предлог динамичког  плана у складу са тачком 16. овог упутства 

 Све доказе о испуњености додатних услова у складу са чланом  76.  Закона 

коjи су одређени  у одељку Услови за учешће из члана 75.и 76. Закона и 

Упутство како се доказује испуњеност тих услова  

 

Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно сакупљених 

информација или погрешно процењених околности и услова, односно недовољног 

знања, Наручилац ће одбити као неосноване.  

 

12. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И  ОДУСТАЈАЊЕ ОД ДОДЕЛЕ 

УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, 

одбије све неприхватљиве понуде. 

 

13. 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 мале вредности бр. 61/16“ 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 email: 

sandra.suka@vikns.rs радним данима ( понедељка – петак ) у времену од 07,00-15,00 

часова. Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током 

викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана. 

У захтеву за доможе 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 

 

14. ЦЕНА 

 

Цене у понуди изразити у динарима. 
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У Обрасцу понуде исказати укупну цену без ПДВ-а.  

 

У Обрасцу структуре исказати јединичне цене без ПДВ-а, укупне вредности без ПДВ-а, 

укупну цену без ПДВ-а  и са ПДВ-ом  и укупан ПДВ-а .. 

 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона о јавним набавкама.  

 

Цене у понуди у себи морају да садрже и све зависне трошкове везане за извршење 

предметне јавне набавке и све трошкове рада, уграђеног материјала, ангажовања опреме 

и механизације, боравка на градилишту, превоза и сл. 

 

Цене морају бити јасно и читко уписане 

 

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.). 

 

Примена валутне клаузуле није предвиђена. 

 

15. НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

Плаћање ће бити извршено у року који не може бити краћи од 15 дана  рачунајући од 

дана окончања радова, нити дужи од 45 дана, а по основу испостављања привремених 

ситуација и/или окончане ситуације испостављене по извршеној примопредаји радова 

(Записник о примопредаји). 

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 радова. 

 

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

 

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

 

Није дозвољено тражење авансног вида плаћања. 
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Плаћања ће бити извршено налогом за пренос. 

 

16. РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Минимално прихватљив рок извођања радова износи 30 календарских дана, а 

максимално прихватљив рок извођења радова је 60 календарских дана од дана увођења 

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

15 дана од дана обостраног потписивања (закључења)  Уговора. 

 

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

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. 

 

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 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 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 24 месеца. 

 

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.   

 

Рок одазива за отклањање недостатака у гарантном року понуђач нуди у данима или 

сатима. 

 

18. ОБАВЕЗА ОБИЛАСКА ТЕРЕНА 

 

Неопходно је да понуђач, који је преузео конкурсну документацију са Портала јавних 

навки/интернет странице Наручиоца пре истека рока за подношење понуда, писаним путем 

закаже обилазак терена. 
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У вези са наведеним представник понуђача се има обратити овалашћеном представнику 

Наручиоца, Владимиру Бежанову путем e mail-а vladimir.bezanov@vikns.rs, те у писаном 

договору с њим заказати тачан обилазак терена. Обилазак је могуће заказати радним даном у 

времену од 08-14 часова. Уз захтев за обилазак терена понуђач је дужан да пошаље копију 

потврде о запослењу односно радном ангажовању издату на меморандуму понуђача, потписану 

и оверену од стране законског заступника понуђача, копију важећег М обрасца запосленог или 

важећи уговор о радном ангажовању и копију важеће санитарне књижице. 

Обилазак терена је могуће извршити петком од 10-15 часова, а обиласку ће присуствовати 

представник Наручиоца и представник понуђача. Обилазак терена је обавезан – елиминациони 

услов. Понуђачи који обиђу терен у заказаном термину добиће потврду потписану од стране 

представника Наручиоца коју су обавезни да приложе у понуди (образац број 9.). 

Приликом обиласка понуђачи су дужни да се детаљно упознају са стањем на терену и 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 или радно ангажовано лице. 

Оригинал потврде о запослењу односно радном ангажовању издата на меморандуму понуђача, 

потписана и оверена од стране законског заступника понуђача, копија важећег М обрасца 

запосленог или важећег уговора о радном ангажовању се предају овлашћеном представнику 

Наручиоца пре почетка заказаног обиласка. Без ових докумената заказани обилазак неће бити 

могуће извршити.  

19. 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 30 календарских дана нити дужи од 60 календарских дана. 

Ако је и рок извођења исти, биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи 

гарантни рок који не може бити краћи од 24 месеца. 

 

20. 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 

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. 
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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. 

 

21. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА   

 

Изабрани понуђач је у обавези да у моменту закључења Уговора, достави бланко 

(сопствену) соло меницу са меничним овлашћењем у висини од 10% од вредности 

уговора без пдв-а, за добро извршење посла, са роком важности најмање 30 дана дуже 

од дана одређеног за коначно извршења посла. Меница се држи у портфељу Наручиоца 

све до испуњења свих уговорних обавеза изабраног понуђача, након чега се, на писмени 

захтев понуђача, враћа истом. Истовремено, предајом менице изабрани понуђач се 

обавезује да Наручиоцу преда оверену копију картона са депонованим потписима 

овлашћеног лица од стране пословне банке (овера не старија од 30 дана од дана предаје 

менице), као и овлашћење за Наручиоца да се меница може попунити у складу са 

Уговором. Такође, доставити оверену потврду да су меница и менично овлашћење 

регистровани у Регистру меница. 

 

Изабрани понуђач је у обавези да одмах након потписивања Записника о 

примопредаји радова достави једну соло меницу са меничним овлашћењем у висини 

од 10% од вредности уговора без пдв-а за отклањање грешака у гарантном року, са 

роком важности најмање 5 дана дуже од уговореног гарантног рока. Меница се држи у 

портфељу Наручиоца све до испуњења свих уговорних обавеза изабраног понуђача, 

након чега се на писмени захтев враћа истом. Истовремено, предајом менице из 

изабрани понуђач се обавезује да Наручиоцу преда оверену копију картона са 

депонованим потписима овлашћеног лица од стране пословне банке (овера не старија 

од 30 дана од дана предаје менице), овлашћење за Наручиоца да меницу може 

реализовати у складу са Уговором, као и потврду да су меница и менично овлашћење 

регистровани 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 

 

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. 

 

Сва 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. 

 

22. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
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Наручилац може да изврши измену конкурсне документације. Ако наручилац у року 

предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну документацију, 

дужан је да без одлагања и без накнаде 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 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 за 

подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда 

 

23. 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.  

 

24. 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 

 

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. Понуђач је у 

обавези да од дана доставе уговора о јавној набавци у року од осам дана, Наручиоцу 

врати исте и потписане уговоре. 

 

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. 
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У случају испуњености услова из члана 112. став 2. тачка 5. Закона изабрани понуђач ће 

бити позван да приступи закључењу уговора у року од највише 8 дана. 

 

Уговор може престати и пре рока на који је закључен, једностраном изјавом воље било 

које уговорне стране, без образложења, уз постављање отказног рока од 30 дана од дана 

пријема обавештења о раскиду. 

 

26. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 

 

Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди који су посебним актом 

утврђени или означени као поверљиви.  

 

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду 

поверљивости података добијених у понуди.  

 

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не 

садржи ниједан јавни регистар, или који на други начин нису доступни, као и пословне 

податке који су прописима означени као поверљиви. 

 

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.  

 

27. ТРОШКОВИ ПОНУДЕ  

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од Наручиоца накнаду трошкова  

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 

припремања понуде. 

 

У Обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка 

или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и 

трошкови прибављања средства обезбеђења. 
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28. МОДЕЛ УГОВОРА          

 

Модел уговора чини саставни део ове  конкурсне документације. 

 

Понуђач дати Модел уговора попуњава, потписује, оверава и доставља у понуди. 

 

У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен 

Уговор о јавној набавци. 

 

29. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 

 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

30. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 

јавне набавке повећати обим предмета набавке максимално до 5% од укупне вредности 

првобитно закљученог уговора у складу са 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 ЗЛ Закона и у року од три дана од дана доношења исту 

објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке 

и Државној ревизорској институцији. 

 

31. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Наручилац може, у свакој фази поступка јавне набавке, да обустави поступак и 

одустане од доделе уговора о јавној набавци у складу са чланом 109. Закона. 

 

32. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  

 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње, осим ако Законом није другачије одређено. 

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који 

има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео 

или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама Закона. 

 

Захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу, са назнаком „Захтев за заштиту права 

јн. бр. 61/16“.  

 

Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу: 11000 Београд, 

Немањина 22-26. 
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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 три дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са 

чланом 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, 

а Наручилац исте није отклонио. 

 

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 

благовременом 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 пет 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 обавештењео 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 ЗЉ 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 з 

азаштиту 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 61-16, сврха 

ЗЗП, ЈКП «Водовод и канализација» јн. бр. 61/16, корисник: буџет Републике Србије) 

уплати таксу у износу од 60.000,00 динара. 

 

         Комисија за јавне набавке  

ЈКП «Водовод и канализација» Н. Сад 
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

Понуђач мора 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  

 

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  

 

4.- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије  

 

Као доказ испуњености обавезних услова за учешће понуђач у понуди подноси Изјаву 

којом исти под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, а у складу са чланом 77. став 4. 

Закона. 

 

Понуђач у понуди подноси Изјаву у складу са Обрасцем 8. конкурсне документације. 

Ова изјава се подноси, односно исту даје и сваки члан групе понуђача, као и 

подизвођач, у своје име. 

 

 

Понуђач мора испуњавати следеће додатне услове за учешће у предметном 

поступку јавне набавке  у складу  са чланом 76. Закона о јавним набавкама и то: 

 
1.- да располажу неопходним пословним капацитетом и то:  

а) - Потребно је да понуђач поседује важеће стандарде : ISO9001, ISO14001, 

OHSAS18001, ISO27001 и ISO/IEC 20000-1 за продају, пројектовање и инсталацију 

рачунарских мрежа.  

б) - Да је подносилац пријаве у претходне три године (2013., 2014. и 2015. годину), 

остварио  промет у продаји пасивне мрежне опреме у вредности минимум 10.000.000,00 

динара без ПДВ-а.  

в) - Да рачун Понуђача није био у блокади предходне три године (2013., 2014. и 2015) 

 

е) - Да је Подносилац понуде oвлашћени партнер произвођача активне и пасивне 

мрежне опреме, за чију набавку се спроводи поступак квалификације  
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Као доказ испуњености ових услова потребно је доставити: 

 фотокопије важећих сертификата за стандарде ISO9001, ISO14001, 

OHSAS18001, ISO27001 и ISO/IEC 20000-1 за продају, пројектовање и 

инсталацију рачунарских мрежа. 

 Попуњен, потписан и печатом оверен, од стране подносиоца пријаве, образац 

број.10 

Референтна листа најважнијих испоручених добара у претходне три године и 

попуњен потписан и печатом оверен, од стране купца – корисника добара. 

 Потврда Народне банке Србије да понуђач није био у блокади предходне три 

године од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки 

 Уз пријаву дoставити пoтврду прoизвoђача oпреме да је пoнуђач овлашћени 

партнер за продају пасивне мрежне опреме, за чију набавку се спроводи 

поступак квалификације. Потврду није потребно достављати за PVC и металне 

цеви. 

 

2.- да располаже неопходним кадровским  капацитетом и то: 

- најмање 10 радно ангажованих лица, од којих мин 7(седам) лица морају да поседују 

важећи сертификат за инсталацију пасивне опреме која је предмет квалификације; 

- да има најмање 4 радно ангажована лица са доказом о извршеној оспособљености за 

безбедан и здрав рад.  

- најмање једног радно ангажованог електроинжењера са важећом лиценцом 453 и 

353 – одговорни извођач радова и одговорни пројектант телекомуникационих 

система мрежа и система. 

- минимум 1 лице које поседује Уверење издато од стране Управе за безбедност и 

здравље на раду о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за 

обављање послова безбедности и здравља на раду или има уговор са ангажованим 

правним лицем, односно предузетником, који имају лиценцу за обављање послова 

безбедности и здравља на раду издату од стране надлежног министарства рада 

Републике Србије или да достави Уговор о ангажовању правног лица односно 

предузетника, важећу лиценцу и уверење 

 

Као доказ испуњености ових услова потребно је доставити: 

- Фотокопије образаца М 3/А или М/2 или М/А за сва наведена лица. 

- Уговори о радном ангажовању 

- Фотокопије важећих сертификата за инсталацију пасивне опреме 
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- Фотокопије дипломе или радне књижице са уписаним дипломама за радно 

ангажована лица. 

- фотокопије важећих лиценци 353 и 453 са потврдама Инжењерске коморе Србије 

из које се види да одлуком суда части издате лиценце нису одузете као и да је 

измирена обавеза плаћања комори. 

- фотокопије Уверења о положеном стручном испиту о практичној 

оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду издато од 

Управе за безбедност и здравље надлежног миниситарства рада Републике 

Србије. Понуђач може да има ангажовано правно лице односно предузетника 

који имају лиценцу за обављање послова безбедности и здравља на раду издату 

од стране надлежног министарства рада Републике Србије или да достави 

Уговор о ангажовању правног лица односно предузетника, важећу лиценцу и 

уверење. 

3.- да располажу неопходним техничким капацитетом и то:  

Потребно је да понуђач располаже:   

- минимум једним  уређајем за тестирање мултимодних оптичких влакана са 

важећим потврдама о  калибрацији. 

- минимум једним уређајем  за тестирање и сертификацију  UTP линија. 

-            минимум једним  уређајем за термичко спајање оптичких влакана „сплајсер“ 

са активним поравнањем према језгру влакна, са важећом потврдом о калибрацији 

-           да располаже са минимум 3 (три) возила од чега су два доставна. 

Као доказ испуњености ових услова потребно је доставити:  

- Уз понуду доставити доказ о власништву, односно рачун или Уговор о закупу 

или уговор о лизингу  и копију сертификата о калибрацији – баждарењу издату 

од стране овлашћене фирме. 

- Очитане саобраћајне дозволе, или копије уговора о лизингу, или уговора о 

закупу. 

 

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 Изјаве наведене у овом одељку. Доказ о испуњености услова 

из члана 75. став 1. тачка 5 Закона понуђач доставља и за подизвођача за део набавке 

који ће извршити преко подизвођача, у случају када је исти захтеван овим одељком 

конкурсне документације. 

 

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава 
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услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и Закона, што доказује достављањем Изјаве 

наведене у овом одељку. Услов из члана 75. став 1. тачка 5 Закона дужан је да испуни 

понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 

неопходна испуњеност тог услова, а доказ наведеног се доставља у понуди када је исти 

захтеван овим одељком конкурсне документације. Услове у вези са капацитетима из 

члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа 

у складу oвим одељком конкурсне документације.  

 

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 да 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 по позиву Наручиоца:   
 

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 копију доказа о испуњености обавезних услова за учешће и то: 

 

Правно лице: 

 

1.- извод из регистра Агенције за привредне регистре Републике Србије, односно извод 

из регистра надлежног Привредног суда 

 

2.- 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 
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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)  

 

4.- 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)  

 

Предузетник: 

 

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)  

 

4) 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)  

 

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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Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 

достави тражене доказе, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Наручилац може, истовремено, затражити копију наведених доказа о испуњености 

обавезних услова за учешће и од свих осталих понуђача који су учествовали у 

предметном поступку јавне набавке. 
 

Поред наведеног, Наручилац може затражити да понуђач достави на увид оригинал или 

оверену копију свих или појединих доказа. 

 

Наручилац може користити одговарајуће доказе које има за понуђача из других 

поступака код Наручиоца. 

 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ  

испуњености додатног услова за учешће одређен конкурсном документацијом, ако 

понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у 

оквиру услова јавно доступни. 

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 

копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 

електронски документ. 

 

У случају сумње у истинитост достављених података у вези са условима, 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 бити одбијена. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања у писаном облику 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:     

  

3.- Матични број :     

 

4.- Порески број :     

 

5.- Бројеви телефона:           

 

6.- Пословна банка:      бр.рачуна:      

 

7.- 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. 

     

8.- Особа за контакт:           

 

9.- У предметном поступку јавне набавке  учествујем: 

 

                                           а.- самостално,                                            

                                           б.- као носилац посла из групе понуђача 

в. – са подизвођачем   

    

(заокружити понуђену опцију која одговара понуди) 

 

 Датум:     

 

                                                                                      Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                                            _______________________ 

  

                                                                 М.П. 

Напомена:  

Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач који наступа самостално или са 

подизвођачем, као и носилац посла као члан групе понуђача која подноси заједничку 

понуду. 
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 ОБРАЗАЦ БРОЈ  1.-А 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ  ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  

 

 

 

 

1.- Пун назив понуђача из групе понуђача: ____________________________________ 

 

2.- Седиште:     адреса:     

 

3.- Матични број ____________________________________________________________ 

 

5.- Порески број _____________________________________________________________ 

 

5- Број телефона ____________________________________________________________ 

 

6.- Пословна банка ___________________________бр.рач.__________________________ 

 

7.- 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:     адреса:     

 

3.- Матични број ____________________________________________________________ 

 

4.- Порески број _____________________________________________________________ 

 

5.- Број телефона ____________________________________________________________ 

 

6.- Пословна банка ___________________________бр.рач.__________________________ 

 

7.- 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 нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде у поступку јавне набавке мале 

вредности број 61/16 наручиоца ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.              

                                                                                  Потпис овлашћеног лица  

 

                             _____________________________ 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 3.- 

 

ПОНУДА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. ЈН 61/16 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (о носиоцу посла у случају заједничке понуде) 

- пун назив фирме:________________________________ 

- седиште________________________________________ 

- матични број____________________________________ 

- 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________________________________________ 

- матични број____________________________________ 

- ПИБ___________________________________________ 

- особа за контакт )_________________________________  

                                                         (име, презиме) 

- тел/факс______________е-маил_______________  

 

На основу позива за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број 61/16,  
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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 30 

календарских дана а максимално прихватљив рок износи 60 календарских дана)  

 

  Гарантни рок за изведене радове износи__________месеци рачунајући од дана 

потписивања Записника о примопредаји радова.  ( не може бити краћи од 24 месеца) 

 

 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: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________           

                                              

Понуду дајем (заокружити): а) самостално 

 б) заједничка понуда 

в) са подизвођачем 

 

                               

                                                                          
 

Потпис овлашћеног лица понуђача  

                                                                                                                                        

                                                                        ________________________________   

                                                          М.П. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ  4.- 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 
РБ Назив Опис Произвођач и 

модел 

Коли-  

чина 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

1 Uklanjanje postojeće 
računarske mreže 

/ / 1   

2 Isporuka i montaža Kabl 

inst.Cat.6 U/UTP - 300 

Mhz, 4x2xAWG-23, 
LS0H, plavi 

УТП кабел категорије 6 

Инсталациони кабел за генерички, 

структурни кабловски систем. Може се 
примењивати на системима који 

подржавају све стандарде од класе Д до 

класе Е као и VoIP, PoE. 
Стандард: IEC 11801, EN 50173-1, 

Категорија 6 по стандардима IEC 61156-5, 

EN 50288-6-1 
Проводник: 4 неоклопљене парице 

Конструкција проводника: Пун пресек 

бакар AWG23/1 
Крст за раздвајање: полиетилен 

Материјал изолације: полиетилен 

Номинални пречник преко изолације: 
0,96мм 

Спољни омотач: LSOH по стандардима 

IEC 60332-1, EN 60332-1 
Спољне димензије: 5,7mm ± 0,3mm Боја 

спољнег омотача: Плава 

Температурни опсег при складиштењу: -
30 до +60ºC 

Температурни опсег при инсталацији: 0 

до +50ºC 
Минимални радијус савијања при раду: 

23mm 

Минимални радиус савијања при 
инсталацији: 46mm 

Максимална вучна сила: 80N 
Тотална тежина кабла: 37kg/km 

NVP (Номинална брзина простирања): 

0,70с 
Напомена: Кабел мора да испуњава 

захтеве ClassE 4-Connector Channel 

тестова, за шта треба да постоји потврда 
тестирањем од признатих 

сертификационих институције као што су 

(GHMT, 3P, DELTA). Доставити у 

понуди тражени сертификат за 

понуђени кабел 

Предвиђен кабл: U/UTP Schrack 

HSEKU423H1 2 или одговарајући 

 15.000m   

3 Isporuka i montaža Patch 

kabl RJ45, Cat.6, U/UTP, 

PVC, sivi, 0,5m 

Дужина кабла: 1m 

Боја: сива 

Категорија: 6 
Тип конектора: RJ45 

Материјал: PVC 

Употреба: Може се применити на 
системима који испуњавају перформансе 

од класе D до класе Е  

Напомена: Печ каблови морају бити са 
заливаним конекторима. 

 

Предвиђен модел: Schrack  

H6ULG00K5G или одговарајући 

 96 kom   
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4 Isporuka i montaža Patch 

kabl RJ45, Cat.6, U/UTP, 

PVC, sivi, 1m 

Дужина кабла: 1m 

Боја: сива 

Категорија: 6 
Тип конектора: RJ45 

Материјал: PVC 

Употреба: Може се применити на 
системима који испуњавају перформансе 

од класе D до класе Е  

Напомена: Печ каблови морају бити са 
заливаним конекторима. 

 

Предвиђен модел: Schrack  

H6ULG01K0G или одговарајући 

 440 kom   

5 Isporuka i montaža Patch 

kabl RJ45, Cat.6, U/UTP, 
PVC, sivi, 3m 

Дужина кабла: 1m 

Боја: сива 
Категорија: 6 

Тип конектора: RJ45 

Материјал: PVC 
Употреба: Може се применити на 

системима који испуњавају перформансе 

од класе D до класе Е  
Напомена: Печ каблови морају бити са 

заливаним конекторима. 

 

Предвиђен модел: Schrack  

H6ULG03K0G или одговарајући 

 324 kom   

6 Isporuka i montaža Patch 
kabl RJ45, Cat.6, U/UTP, 

PVC, sivi, 5m 

Дужина кабла: 1m 
Боја: сива 

Категорија: 6 

Тип конектора: RJ45 

Материјал: PVC 

Употреба: Може се применити на 

системима који испуњавају перформансе 
од класе D до класе Е  

Напомена: Печ каблови морају бити са 

заливаним конекторима. 
 

Предвиђен модел: Schrack  

H6ULG05K0G или одговарајући 

 68 kom   

7 Isporuka i montaža PVC 

kanalica neperformirana  

Зидна каналица минималних димензија 

20х20х20000mm 

Боја: бела 
Предвиђен модел: 25x25x2000 Canalex-

Mutlusan или одговарајући 

 63 kom   

8 Isporuka i montaža 

Kanalica PVC 40x20 

PVC kanalica 

neperformirana  

PVC 40x20mm 

Зидна каналица минималних димензија 

Димензије: Боја: бела 

Предвиђен модел: 40x25x2000 Canalex-
Mutlusan или одговарајући 

 172 kom   

9 Isporuka i montaža 

Kanalica PVC 40x40 

PVC kanalica 

neperformirana  

PVC 40x40mm 

Зидна каналица минималних димензија 
Димензије: 40х40х2000mm 

Боја: бела 

Предвиђен модел: 40x40x2000 Canalex-
Mutlusan или одговарајући 

 120 kom   

10 Isporuka i montaža 

Kanalica PVC 60x40 

Зидна каналица минималних димензија 

Димензије:60х40х2000mm 

Боја: бела 

 28 kom   

11 Isporuka i montaža 

Kanalica Metalna 160x50 

Metalni nosac za kabel 

PNK-160 L-2 MET ET 

Metalna 160x50mm 

PNK-160 L-2 MET ET 

 51 kom   

12 Isporuka i montaža 

Kanalica Metalna 200x50 

Metalni nosac za kabel 

PNK-200 L-2 MET ET 

Metalna 200x50mm 

PNK-200 L-2 MET ET 

 29 kom   
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13 Isporuka i montaža 

Kanalica Metalna 300x50 

Metalni nosac za kabel 
PNK-300 L-2 MET ET 

Metalna 300x50mm 

PNK-300 L-2 MET ET 

 24 kom   

14 Isporuka i montaža L 

profil metalni za 

postavljanje kanalica 

  297 kom   

15 Isporuka i montaža 

Konzola zidna za PNK 

kanal 160 mm 

PNK kanal 160 mm  152 kom   

16 Isporuka i montaža 

Konzola zidna za PNK 

kanal 200 mm 

PNK kanal 200 mm  86 kom   

17 Isporuka i montaža 
Konzola zidna za PNK 

kanal 300 mm 

PNK kanal 300 mm  70 kom   

18 Isporuka i montaža Nosac 
kanalica koji se montira na 

plafon 

/  22 kom   

19 Isporuka i montaža 

Nazidna kutija za utičnice 

Димезије: 80х80х42mm 

Кућиште: ливени цинк 
Напомена: Омогућено инсталирање 

модула формата Schrack A (SFA) у 

комбинацији са утичницама за један и два 
модула. 

Предвиђен модел: Schrack 

HSEAP842WF или одговарајући 

 225 kom   

20 Isporuka i montaža 

Utičnica za 2 modula, kosa 

Димензије: 80х80mm 

Положај утичница: косо 

Боја: RAL9010 

Моћност инсталирања: на каналице, у 

зид, на зид и подне кутије 

Напомена: Уз утичницу мора да иде 
папирић за обележавање и прозорчић који 

се монтира изнад папирића на месту које 

је предвиђено за монтажу прозорчића. 
Утичница мора да је погодна за 

инсталирање модула формата Schrack A 

(SFA). 

Предвиђен модел: Schrack 

HSED02UW2S или одговарајући 

 225 kom   

21 Isporuka i montaža 
TOOLLESS LINE-RJ45 

Modul, Cat.6, UTP (SFA) 

Може се примењивати на системима који 
подржавају све стандарде од класе Д до 

класе Е као и VoIP, PoE. 

Стандард: ISO/IEC 11801 AMD2 (2010-
04) 

Предвиђен за каблове: AWG24/1 до 

AWG22/1 
Намена: за постављање у печпанеле и 

утичне кутије 

Монтажа: монтира се без додатног алата 
Формат: Schrack A (SFA) 

Отпорност на пожар: UL94V-0 пластика 

Сертификат: De-Embedded 
Напомена: Мора бити омогућено поновно 

отварање конектора уколико је потребно. 

Сертификат мора бити потврђен 
тестирањем од стране признате 

сертификационе институције (GHMT, 3P, 

DELTA) 

Предвиђен модул: Schrack 

HSEMRJ6UWS или одговарајући 

 1124 kom   
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22 Isporuka i montaža 19" 

Nazidni orman 

Nazidni ormar min 12 HU                                                          

Neto širina 600,00mm 

Neto visina 635,00mm 
Neto težina 23,70kg 

Neto dubina 495,00mm 

Gubitak snage -83,00W 
Min. temperatura okoline 5°C 

Maks. temperatura okoline 35°C 

Proizvod Zidni komunikacijski ormar 
Monoblock s odvojivim bočnim stranicama 

Krovni ventilator, opcija da 

Maksimalno opterećenje 30kg                                                      

Предвиђен model Schrack: DW126050 

или одговарајући 

 1 kom   

23 Isporuka i montaža 19" 

Slobodnostojeći orman  

Slobodnostojeći orman min 42HU  
Neto širina 600,00mm 

Neto visina 1970,00mm 

Neto težina 73,80kg 
Neto dubina 600,00mm 

Gubitak snage -262,00W 

Min. temperatura okoline 5°C 
Maks. temperatura okoline 35°C 

Proizvod Samostojeći mrežnni ormani IP30 

DS 
Visina 42HE-1970mm 

Širina 600mm 

Dubina 600mm 
Stepen zaštite IP30 

Maksimalno opterećenje 400kg 

Schrack jed. pak. 1 kom 

Предвиђен model Schrack: DS426060-A 

или одговарајући 

 3 kom   

24 Isporuka i montaža 19" 
Patch panel za 48 modula 

Печпанел празан за 48 модула 
Висина: 2U 

Ширина: 19“ 

Боја: RAL7035 
Напомена: Печ панел мора да поседује 

две круте вођице за каблове на задњем 

делу. Мора да је намењен за инсталацију 
модула у формату Schrack A (SFA) 

 

Предвиђен модел: Schrack 

HSER0480GS или одговарајући 

 12 kom   

25 Isporuka i montaža 

TOOLLESS LINE-19" 
Patch panel za 24 modula 

Висина: 1U 

Ширина: 19“ 
Боја: RAL7035 

Напомена: Печ панел мора да поседује 

круту вођицу за каблове на задњем делу. 
Мора да је намењен за инсталацију 

модула у формату Schrack A (SFA) 

 

Предвиђен модел: Schrack 

HSER0240GS или одговарајући 

 5 kom   

26 Isporuka i montaža 19" 
Panel za ranž. kablova 

Panel za ranž. kablova,5 manjih PVC 
prstenova 40x40mm,1U 

Neto širina 483,00mm 

Neto visina 44,00mm 
Neto dubina 63,00mm 

Neto težina 0,36kg 

Min. temperatura okoline 5°C 
Maks. temperatura okoline 35°C                                                  

Предвиђен модел: Schrack DBS14805 

или одговарајући 

 12 kom   
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27 Isporuka i montaža 

Ranžirni prsten za 

vertikalno ranžiranje 

Кабел организатор 

Материјал: Челик 

Ширина отвора: 40х40mm 
Намена: За вертикално ранжирање 

каблова 

Монтажа: Монтира се на шине у рек 
орману са две матице, два вијка и 

подлошком 

 

Предвиђен модел: Schrack DBKO4040 

или одговарајући 

 26 kom   

28 Isporuka i montaža FO 
Patch kabl, duplex 

Тип: Мултимодно оптичко влакно 
50/125µm 

Категорија: ОМ2 

Боја: narandžasta 
Кабел: Зипкорд, LSOH 

Дужина: 20m 

Комбинација утичница: LC/SC 

 

Предвиђен модел: Schrack 

HLP25LC20F или одговарајући 

 1 kom   

29 Isporuka i montaža Peč 
kord MM ST-LC 

MM ST-LC, 20m  2 kom   

30 Isporuka i montaža Peč 

kord SM SC-LC 

SM SC-LC, 20m  2 kom   

31 Isporuka i montaža FO 

Patch kabl, duplex 

Тип: Мултимодно оптичко влакно 

50/125µm 

Категорија: ОМ2 
Боја: narandžasta 

Кабел: Зипкорд, LSOH 

Дужина: 10m 
Комбинација утичница: LC/SC 

 

Предвиђен модел: Schrack 

HLP25LC10F или одговарајући 

 1 kom   

32 Isporuka i montaža FO 

Patch kabl, duplex 

Тип: Мултимодно оптичко влакно 

50/125µm 

Категорија: ОМ23 
Боја: tirkizno plava 

Кабел: Зипкорд, LSOH 

Дужина: 2m 
Комбинација утичница: LC/SC 

 

Предвиђен модел: Schrack HLP23LC02F 

или одговарајући 

 42 kom   

33 Isporuka i montaža FO 

Splice box 19" 

Намена: Монтира се у рек орман, празна 

кутија за максимум 12 SC dx адаптера. 
Висина: 44mm 

Ширина: 483mm 

Дубина: 240mm 
Тежина: 2,55kg 

Боја: RAL7035 

Напомена: Омогућено извлачење полице. 
Полице које се извлаче су блокиране са 

два специјало назубљена завртња. 

 

Предвиђен модел: Schrack 

HSELS240CG или одговарајући 

 6 kom   
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34 Isporuka i montaža FO 

Pigtail  

Опис: Фибер оптички пиг тејл са 50µm 

влакном. Сви конектори долазе са 

керамичким ферулом. 
Категорија: ОМ3 

Тип конетора: SC 

Губитак због уметања (мултимодно): ≥25 
dB 

Пригушење рефлексије (мултимодно): 

≥20 dB 
Боја: морско плава 

Дужина: 2m 

 

Предвиђен модел: Schrack 

HLP03C002E или одговарајући 

 72 kom   

35 Isporuka i montaža FO 

Adapter SC duplex 

ФО адаптер  
Намена: за тип конектора SC 

Тип: мултимодни адаптер 

Чаура: фосфор-бронзана 
Додатак: четири поклопца против 

прашине 

 

Предвиђен модел: Schrack 

HMOL000059 или одговарајући 

 36 kom   

36 Isporuka i montaža 

Cevčica za zaštitu splice-a, 
60mm 

Neto težina 0,06kg 

Min. temperatura okoline -10°C 
Maks. temperatura okoline 70°C  

Предвиђен модел: Schrack HCL или 

одговарајући 

 72 kom   

37 Isporuka i montaža Nosac 

cevcica za zastitu splajsa 

za 6 kom 

Носач цевчица за заштиту сплајса 

Максималан број влакана: 6 

Ponudjeni model:Schrack 

CCGMBCHE06 или одговарајући 

 16 kom   

38 Isporuka i montaža 

Ranzirna plastika za 12 

vlakana 

Ранжирна пластика 

Максималан број влакана: 12  

 

Предвиђен модел: Schrack 

CCGMBSPL01 или одговарајући 

 9 kom   

39 Isporuka i montaža Kabl 
opt.(univerzalni)  

Опис: A/I-DQ(ZN)BH zasnovano na DIN 
VDE 0888 

Тип: Мултимодно оптичко влакно 

50/125µm 
Категорија: ОМ3 

Спољни пречник: 8mm 

Тежина: 65kg/km 
Број влакана: 4 

Заштита од напрезања и глодара: 

Стаклено предиво 

Температурни опсег: -25ºС до +70ºС 

Отпорност на дим у скаладу са: IEC 61034 

Отпорност на пламен у складу са: IEC 
60332-3-24 

Без халогена у складу са: IEC 60754-2 

Пречник дозвољеног савијања кабла: 
минимум 15х спољних пресека током 

монтаже, минимум 10х спољних пресека 

током рада 
Максимално вучно оптерећење: 2500N 

Отпорност на попречни притисак: 30000 

N/m 
Пожарно оптерећење 1,011Mj/m 

 

Предвиђен модел: Schrack 

HSEAIBH043 или одговарајући 

 40 m   

40 Isporuka i montaža Kabl 

opt.(univerzalni)  

Оптички кабел 

Опис: A/I-DQ(ZN)BH zasnovano na DIN 

VDE 0888 

 165 m   
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Тип: Мултимодно оптичко влакно 

50/125µm 

Категорија: ОМ3 
Спољни пречник: 8mm 

Тежина: 65kg/km 

Број влакана: 8 
Заштита од напрезања и глодара: 

Стаклено предиво 

Температурни опсег: -25ºС до +70ºС 
Отпорност на дим у скаладу са: IEC 61034 

Отпорност на пламен у складу са: IEC 

60332-3-24 
Без халогена у складу са: IEC 60754-2 

Пречник дозвољеног савијања кабла: 

минимум 15х спољних пресека током 
монтаже, минимум 10х спољних пресека 

током рада 

Максимално вучно оптерећење: 2500N 
Отпорност на попречни притисак: 30000 

N/m 

Пожарно оптерећење 1,011Mj/m 

 

Предвиђен модел: Schrack 

HSEAIBH083 или одговарајући 

41 Isporuka i montaža Kabl 

opt.(univerzalni)  

Оптички кабел 

Опис: A/I-DQ(ZN)BH zasnovano na DIN 

VDE 0888 
Тип: Мултимодно оптичко влакно 

50/125µm 

Категорија: ОМ3 

Спољни пречник: 8mm 

Тежина: 65kg/km 

Број влакана: 16 
Заштита од напрезања и глодара: 

Стаклено предиво 

Температурни опсег: -25ºС до +70ºС 
Отпорност на дим у скаладу са: IEC 61034 

Отпорност на пламен у складу са: IEC 

60332-3-24 
Без халогена у складу са: IEC 60754-2 

Пречник дозвољеног савијања кабла: 

минимум 15х спољних пресека током 
монтаже, минимум 10х спољних пресека 

током рада 

Максимално вучно оптерећење: 2500N 
Отпорност на попречни притисак: 30000 

N/m 

Пожарно оптерећење 1,011Mj/m 

 

Предвиђен модел: Schrack 

HSEAIBH163 или одговарајући 

 100 m   

42 

Свич, 24 портни 

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 

 1 kom   
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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 

- 14.4μs (100MBPS) 

- 4.4μs (1GBPS) 



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

38 / 68 

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

ј.н.м.в.- бр.61/16 поступак јавне набавке мале вредности  

 

- 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 
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- 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 
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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 

- 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 
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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: 

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: 
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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 

 

43 SFP Modul 1000SX (LC) 

SFP, 550m 

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 

 1 kom   

44 Isporuka i montaža sitnog 

potrošnog materijala 

/ / 1   

45 Projekat izvedenog stanja / / 1   

 

 

                                                                           

                                                                       UKUPNO BEZ PDV-a: 

 

 

                                                                            UKUPAN IZNOS PDV-a:  

 

                                                                        UKUPNO SA PDV-om:  

 

  

 

                       Структуру цене  дао: 

 

___________________________________ 

                                                                                        потпис овлашћеног лица понуђача 

                                                                           М.П                     

 

 

Напомена: Понуђач је дужан да попуни све ставке наведеног обрасца  тако да крајњи 

збир – Укупна цена без пдв-а  искаже укупна цена без пдв- дат на Обрасцу број 3.-        
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                                                     ОБРАЗАЦ  БРОЈ  5.-      

 

 

 

 

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  

 
 

 

 

 

М.П. 

 

 

                                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                _____________________________ 

 

                                                           

 

Напомена: Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру 

трошкова припремања понуде у складу са датим обрасцем и чланом 88. ЗЈН. 
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ОБРАЗАЦ  БРОЈ  6.-      

 

 

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 поступку јавне набавке мале вредности број 61/16, наручиоца 

ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад, подноси независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

  

 

 

М.П. 

 

 

                                                                            Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                 _____________________________ 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 7.- 

 

 

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

 

 

 

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

                                     бр.17   а кога заступа. Директор  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) 

 

 

Члан 1.- 

 

 

Уговорне стране сагласно констатују да је Инвеститор у својству наручиоца, а на основу 

одредаба Закона о јавним набавкама Р. Србије  покренуо поступак јавне набавке мале 

вредности радова – Радови на реконструкцији рачунарске мреже  , бр. јнмв. 61/16. 

Поступак је окончан правоснажном Одлуком о додели уговора (дел.бр. -___/____), јер је 

понуда Извођача радова била прихватљива применом критеријума “најнижа понуђена 

цена”. Прихваћена понуда Извођача радова чини  саставни део овог уговора. 

(непопуњава понуђач). 

Члан 2. 

Предмет овог уговора је извођење радова на реконструкцији рачунарске мреже  ,  у 

свему према усвојеној Понуди извођача радова за предметну јавну набавку мале 

вредности радова бр. 61/16 која Понуда са  предмером радова   чини саставни део овог 

уговора  ( у даљем тексту радови ).  
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Члан 3. 

 

Овај  уговор  се  закључује на период од најдуже 12 месеци и ступа на снагу даном 

потписивањем истог од стране обе уговорне стране. Као датум закључења уговора, 

уговара се датум наведен у деловодном печату Инвеститора. 

 

Члан 4. 

 

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

складу са прихваћеном понудом и предмером радова. 

Инвеститор ће уговорену цену радова исплатити у року од _______________ дана а по 

основу испостављених привремених ситуација и/или на основу коначног 

обрачуна/окончане ситуације по потписаном Записнику о примопредаји радова.  

оверене 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. 

 

Обим, врста и квалитет радова и материјала одређени су конкурсном документацијом 

наручиоца/Инвеститора, пројектном документацијом на основу које се радови изводе и 

осталом техничком документацијом, предмером радова (у даљем тексту техничка 

документација), и овим уговором. 

 

Извођач радова је дужан да наведене радове изведе према предмеру радова, својој 

понуди, техничкој документацији 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. 

 

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 15 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 гарантује Инвеститору за квалитетно извођење свих уговорених радова 

и уграђених материјала, с тим да гарантни рок за изведене радове 

је____________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 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 7.- 

 

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

Инвеститору: 

- бланко (сопствену) соло меницу са меничним овлашћењем у висини од 10% од 

вредности уговора без пдв-а, за добро извршење посла, са роком важности најмање 

30 дана дуже од дана одређеног за коначно извршења посла. Меница се држи у 

портфељу Инвеститора све до испуњења свих уговорних обавеза Извођача радова, 

након чега се, на писмени захтев понуђача, враћа истом. Истовремено, предајом 

менице Извођач радова се обавезује да Инвеститору преда оверену копију картона 

са депонованим потписима овлашћеног лица од стране пословне банке (овера не 

старија од 30 дана од дана предаје менице), као и овлашћење за Инвеститора да се 

меница може попунити у складу са Уговором. Такође, Давалац услуге ће доставити 

оверену потврду да су меница и менично овлашћење регистровани у Регистру 

меница. 

 

- Изабрани понуђач је у обавези да одмах након потписивања Записника о 

извршеној примопредаји радова достави једну соло меницу са меничним 
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овлашћењем у висини од 10% од вредности уговора без пдв-а за отклањање грешака 

у гарантном року, са роком важности најмање 5 дана дуже од уговореног гарантног 

рока. Меница се држи у портфељу Наручиоца све до испуњења свих уговорних 

обавеза изабраног понуђача, након чега се на писмени захтев враћа истом. 

Истовремено, предајом менице из изабрани понуђач се обавезује да Наручиоцу 

преда оверену копију картона са депонованим потписима овлашћеног лица од 

стране пословне банке (овера не старија од 30 дана од дана предаје менице), 

овлашћење за Наручиоца да меницу може реализовати у складу са Уговором, као и 

потврду да су меница и менично овлашћење регистровани 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 ће бити враћена Извођачу радова у року од 8 дана од дана истека свих 

уговорених обавеза. 

 

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

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

РС бр. 56/11) Народне Банке Србије.                                                                  

 

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. 
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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; 

- 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; 

 

Инвеститор може након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне 

набавке повећати обим предмета Уговора максимално до 5% од укупне вредности из 

претходног става овог члана Уговора, у складу са чланом 115. став 1. и 5. Закона о 

јавним набавкама 
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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. 

 

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.  
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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. 

 

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. 
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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 радова                   м.п.                         за Инвеститора 

         _______________________                                      ______________________ 

 

 

 

НАПОМЕНА: 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 уговорне 

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.  
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 8.- 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 

14/15 и 68/15) дајемо следећу 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА  

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 

У својству ____________________  

(уписати: понуђача, члана групе понуђача, подизвођача) 

 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М О 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 

 

_____________________________________________________ 

(пун назив  и седиште) 

 

 

испуњава све услове из чл. 75. став 1. Закона у поступку јавне набавке мале вредности 

број 61/16, наручиоца – ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад, и то: 

 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2) да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре; 

4)    да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 

територији). 

 

 

 

М.П.              

                                                                                         Потпис овлашћеног лица  

 

                             _____________________________ 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 9.- 

 

 

 П О Т В Р Д А 

 О ОБИЛАСКУ ТЕРЕНА 

 

 

 

Заинтересовани понуђач _______________________________ (назив, седиште, пиб) је 

по извршеној најави дана __________.2016. године, контакт особи код Наручиоца 

___________________________, извршио дана _________.2016. године у времену од  __ 

часова до __ часова обилазак објеката наручиоца   на локацији 

_____________________________ за потребе набавке радова на реконструкцији 

рачунарске мреже  број јнмв 61/16. 

 

Обиласку је у име заинтересованог понуђача присуствовао 

___________________________ 

_____________________________ (име и презиме представника, функције/радно место 

код понуђача), који је уредно доставио (копију потврде о запослењу издата на меморандуму 

понуђача, потписана и оверена од стране законског заступника понуђача, копију М обрасца  и 

копију важеће  санитарне књижице) 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 10.- 
 

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ—РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 
 

НАЗИВ НАРУЧИОЦА 

 

 

СЕДИШТЕ 

 

 

УЛИЦА И БРОЈ 

 

 

ТЕЛЕФОН 

 

 

МАТИЧНИ БРОЈ 

 

 

ПИБ 

 

 

МЕСТО И ДАТУМ ИЗДАВАЊА 

ПОТВРДЕ 

 

На основу члана 77 став 2. тачка 2. алинеја 2) , а у вези члана 76. Закона о јавним 

набавкама (Сл. Гласник РС број 124/12,14/15 и 68/15) наручилац издаје   

 

П О Т В Р Д У 

Да је  понуђач ___________________________________________________ 

За нас извршио испоруку пасивне мрежне опреме укупне вредности од 

______________________________________________динара без пдв. 

у периоду _____________.године до _____________. године, по основу уговора бр. 

_________ закљученог __________. године. 

 

 

Потврада се издаје на захтев извођача 

__________________________________________________ 

ради учешћа у поступку доделе уговора о јавној набавци добара, у поступку јавне 

набавке мале вредности  ЈНМВ  61/16 – набавка радова на реконструкцији рачунарске 

мреже  и у друге сврхе се не може користити. 

Да су подаци тачни својим потписом потврђује : 

 

       

м.п.   законски заступник 

 

 

 

Напомена: 

Обрасце потврде копирати и доставити за све наручиоце наведене у обрасцу РЛ. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 10.-А 

 
СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА  

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 
 

Р.Б РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ, БР. ТЕЛЕФОНА УКУПНА ВРЕДНОСТ  

НАЈВАЖНИХ ИСПОРУЧЕНИХ 

ДОБАРА У ПРЕДХОДНЕ ТРИ 

ГОДИНЕ 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

 
 

   

 
 

   

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА 

 

 

У СЛУЧАЈУ ВИШЕ РЕФЕРЕНЦИ ОБРАЗАЦ ТРЕБА КОПИРАТИ. Свака референтна набавка мора бити 

документована потврдом наручиоца на обрасцу потврда референтне листе. 

 

 

 

Место и датум                              м.п.               Понуђач 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 11.- 

 

ПРЕДМЕР РАДОВА 

 

 
Предмет набавке је уклањање постојеће инсталације за рачунарску мрежу на локацији 

наручиоца Масарикова 17 у Новом Саду и постављање нове рачунарске мреже.  

У структури цена обавезно навести потпуни назив произвођача наведене опреме, назив модела 

понуђене опреме. Уколико понуђач не напише произвођача и модел производа које нуди, 

понуда ће се сматрати неодговарајућом. 

За сву понуђену пасивну опрему понуђач гарантује да је нова, неупотребљавана, некоришћена 

(неремонтована – нон-рефурбисхед), исправна и да је из производног програма произвођача. 

Уколико понуђач нуди производе који су одговарајучи (еквивалентни) у односу на производе 

наведене у техничкој спецификацији тада је Понуђач дужан да достави техничку 

документацију са техничким карактеристикама понуђених производа које морају бити исте или 

боље од тражених минималних техничких карактеристика и проверљиве на званичној интернет 

страници произвођача. Техничка документација може бити достављена на енглеском језику. 

Наручилац задржава право да у периоду евалуације понуда захтева од понуђача да делове 

достављене техничке документације преведе на српски језик уз оверу судског тумача. 

Понуђач треба да достави доказ да је овлашћен од стане произвођача или овлашћеног 

дистрибутера за територију Републике Србије за продају, инсталацију и пружање гаранције на 

уграђену опрему која је предмет набавке.  

Остало: 

Контролно мерење ће извршити предузеће по избору Наручиоца, а након завршеног мерења и 

достављеног протокола о мерењу од стране Понуђача. 

Све евентуалне грешке и неисправне линкове, Понуђач ће отклонити у року од 5 радних дана, и 

извршити мерење спорних линкова, као и контролно мерење о свом трошку. Уколико се утврди 

да постоје фабриковани резултати мерења, Понуђач ће сносити материјалну и кривичину 

одговорност за тако насталу ситуацију. 

 

РБ Назив Опис Произвођач и 

модел 

Коли-  

чина 

1 Uklanjanje postojeće računarske 
mreže 

/ / 1 

2 Isporuka i montaža Kabl inst.Cat.6 

U/UTP - 300 Mhz, 4x2xAWG-23, 
LS0H, plavi 

УТП кабел категорије 6 

Инсталациони кабел за генерички, структурни 
кабловски систем. Може се примењивати на 

системима који подржавају све стандарде од класе Д 

до класе Е као и VoIP, PoE. 
Стандард: IEC 11801, EN 50173-1, Категорија 6 по 

стандардима IEC 61156-5, EN 50288-6-1 

Проводник: 4 неоклопљене парице 
Конструкција проводника: Пун пресек бакар 

 15.000m 
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AWG23/1 

Крст за раздвајање: полиетилен 

Материјал изолације: полиетилен 
Номинални пречник преко изолације: 0,96мм 

Спољни омотач: LSOH по стандардима IEC 60332-1, 

EN 60332-1 
Спољне димензије: 5,7mm ± 0,3mm Боја спољнег 

омотача: Плава 

Температурни опсег при складиштењу: -30 до +60ºC 
Температурни опсег при инсталацији: 0 до +50ºC 

Минимални радијус савијања при раду: 23mm 

Минимални радиус савијања при инсталацији: 46mm 
Максимална вучна сила: 80N 

Тотална тежина кабла: 37kg/km 

NVP (Номинална брзина простирања): 0,70с 
Напомена: Кабел мора да испуњава захтеве ClassE 4-

Connector Channel тестова, за шта треба да постоји 

потврда тестирањем од признатих сертификационих 
институције као што су (GHMT, 3P, DELTA). 

Доставити у понуди тражени сертификат за 

понуђени кабел 
Предвиђен кабл: U/UTP Schrack HSEKU423H1 2 

или одговарајући 

3 Isporuka i montaža Patch kabl 
RJ45, Cat.6, U/UTP, PVC, sivi, 

0,5m 

Дужина кабла: 1m 
Боја: сива 

Категорија: 6 

Тип конектора: RJ45 
Материјал: PVC 

Употреба: Може се применити на системима који 

испуњавају перформансе од класе D до класе Е  
Напомена: Печ каблови морају бити са заливаним 

конекторима. 

 

Предвиђен модел: Schrack  H6ULG00K5G или 

одговарајући 

 96 kom 

4 Isporuka i montaža Patch kabl 

RJ45, Cat.6, U/UTP, PVC, sivi, 1m 

Дужина кабла: 1m 

Боја: сива 
Категорија: 6 

Тип конектора: RJ45 

Материјал: PVC 
Употреба: Може се применити на системима који 

испуњавају перформансе од класе D до класе Е  

Напомена: Печ каблови морају бити са заливаним 
конекторима. 

 

Предвиђен модел: Schrack  H6ULG01K0G или 

одговарајући 

 440 kom 

5 Isporuka i montaža Patch kabl 

RJ45, Cat.6, U/UTP, PVC, sivi, 3m 

Дужина кабла: 1m 

Боја: сива 
Категорија: 6 

Тип конектора: RJ45 

Материјал: PVC 
Употреба: Може се применити на системима који 

испуњавају перформансе од класе D до класе Е  

Напомена: Печ каблови морају бити са заливаним 
конекторима. 

 

Предвиђен модел: Schrack  H6ULG03K0G или 

одговарајући 

 324 kom 
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6 Isporuka i montaža Patch kabl 

RJ45, Cat.6, U/UTP, PVC, sivi, 5m 

Дужина кабла: 1m 

Боја: сива 

Категорија: 6 
Тип конектора: RJ45 

Материјал: PVC 

Употреба: Може се применити на системима који 
испуњавају перформансе од класе D до класе Е  

Напомена: Печ каблови морају бити са заливаним 

конекторима. 
 

Предвиђен модел: Schrack  H6ULG05K0G или 

одговарајући 

 68 kom 

7 Isporuka i montaža PVC kanalica 

neperformirana  

Зидна каналица минималних димензија 

20х20х20000mm 
Боја: бела 

Предвиђен модел: 25x25x2000 Canalex-Mutlusan или 

одговарајући 

 63 kom 

8 Isporuka i montaža Kanalica PVC 

40x20 

PVC kanalica neperformirana  

PVC 40x20mm 

Зидна каналица минималних димензија 
Димензије: Боја: бела 

Предвиђен модел: 40x25x2000 Canalex-Mutlusan или 

одговарајући 

 172 kom 

9 Isporuka i montaža Kanalica PVC 

40x40 

PVC kanalica neperformirana  

PVC 40x40mm 

Зидна каналица минималних димензија 

Димензије: 40х40х2000mm 

Боја: бела 
Предвиђен модел: 40x40x2000 Canalex-Mutlusan или 

одговарајући 

 120 kom 

10 Isporuka i montaža Kanalica PVC 

60x40 

Зидна каналица минималних димензија 
Димензије:60х40х2000mm 

Боја: бела 

 28 kom 

11 Isporuka i montaža Kanalica 

Metalna 160x50 

Metalni nosac za kabel PNK-160 L-

2 MET ET 

Metalna 160x50mm 

PNK-160 L-2 MET ET 

 51 kom 

12 Isporuka i montaža Kanalica 

Metalna 200x50 

Metalni nosac za kabel PNK-200 L-
2 MET ET 

Metalna 200x50mm 

PNK-200 L-2 MET ET 

 29 kom 

13 Isporuka i montaža Kanalica 

Metalna 300x50 

Metalni nosac za kabel PNK-300 L-
2 MET ET 

Metalna 300x50mm 

PNK-300 L-2 MET ET 

 24 kom 

14 Isporuka i montaža L profil 

metalni za postavljanje kanalica 

  297 kom 

15 Isporuka i montaža Konzola zidna 
za PNK kanal 160 mm 

PNK kanal 160 mm  152 kom 

16 Isporuka i montaža Konzola zidna 

za PNK kanal 200 mm 

PNK kanal 200 mm  86 kom 

17 Isporuka i montaža Konzola zidna 
za PNK kanal 300 mm 

PNK kanal 300 mm  70 kom 

18 Isporuka i montaža Nosac kanalica 

koji se montira na plafon 

/  22 kom 

19 Isporuka i montaža Nazidna kutija 
za utičnice 

Димезије: 80х80х42mm 
Кућиште: ливени цинк 

Напомена: Омогућено инсталирање модула формата 
Schrack A (SFA) у комбинацији са утичницама за 

један и два модула. 

Предвиђен модел: Schrack HSEAP842WF или 

одговарајући 

 225 kom 
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20 Isporuka i montaža Utičnica za 2 

modula, kosa 

Димензије: 80х80mm 

Положај утичница: косо 

Боја: RAL9010 
Моћност инсталирања: на каналице, у зид, на зид и 

подне кутије 

Напомена: Уз утичницу мора да иде папирић за 
обележавање и прозорчић који се монтира изнад 

папирића на месту које је предвиђено за монтажу 

прозорчића. Утичница мора да је погодна за 
инсталирање модула формата Schrack A (SFA). 

Предвиђен модел: Schrack HSED02UW2S или 

одговарајући 

 225 kom 

21 Isporuka i montaža TOOLLESS 

LINE-RJ45 Modul, Cat.6, UTP 

(SFA) 

Може се примењивати на системима који подржавају 

све стандарде од класе Д до класе Е као и VoIP, PoE. 

Стандард: ISO/IEC 11801 AMD2 (2010-04) 
Предвиђен за каблове: AWG24/1 до AWG22/1 

Намена: за постављање у печпанеле и утичне кутије 

Монтажа: монтира се без додатног алата 
Формат: Schrack A (SFA) 

Отпорност на пожар: UL94V-0 пластика 

Сертификат: De-Embedded 
Напомена: Мора бити омогућено поновно отварање 

конектора уколико је потребно. Сертификат мора 

бити потврђен тестирањем од стране признате 
сертификационе институције (GHMT, 3P, DELTA) 

Предвиђен модул: Schrack HSEMRJ6UWS или 

одговарајући 

 1124 kom 

22 Isporuka i montaža 19" Nazidni 

orman 

Nazidni ormar min 12 HU                                                          

Neto širina 600,00mm 

Neto visina 635,00mm 
Neto težina 23,70kg 

Neto dubina 495,00mm 

Gubitak snage -83,00W 
Min. temperatura okoline 5°C 

Maks. temperatura okoline 35°C 

Proizvod Zidni komunikacijski ormar Monoblock s 
odvojivim bočnim stranicama 

Krovni ventilator, opcija da 

Maksimalno opterećenje 30kg                                                      

Предвиђен model Schrack: DW126050 или 

одговарајући 

 1 kom 

23 Isporuka i montaža 19" 

Slobodnostojeći orman  

Slobodnostojeći orman min 42HU  
Neto širina 600,00mm 

Neto visina 1970,00mm 

Neto težina 73,80kg 
Neto dubina 600,00mm 

Gubitak snage -262,00W 

Min. temperatura okoline 5°C 
Maks. temperatura okoline 35°C 

Proizvod Samostojeći mrežnni ormani IP30 DS 

Visina 42HE-1970mm 
Širina 600mm 

Dubina 600mm 

Stepen zaštite IP30 
Maksimalno opterećenje 400kg 

Schrack jed. pak. 1 kom 

Предвиђен model Schrack: DS426060-A или 

одговарајући 

 3 kom 
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24 Isporuka i montaža 19" Patch panel 

za 48 modula 

Печпанел празан за 48 модула 

Висина: 2U 

Ширина: 19“ 
Боја: RAL7035 

Напомена: Печ панел мора да поседује две круте 

вођице за каблове на задњем делу. Мора да је 
намењен за инсталацију модула у формату Schrack A 

(SFA) 

 

Предвиђен модел: Schrack HSER0480GS или 

одговарајући 

 12 kom 

25 Isporuka i montaža TOOLLESS 

LINE-19" Patch panel za 24 modula 

Висина: 1U 

Ширина: 19“ 

Боја: RAL7035 

Напомена: Печ панел мора да поседује круту вођицу 
за каблове на задњем делу. Мора да је намењен за 

инсталацију модула у формату Schrack A (SFA) 

 

Предвиђен модел: Schrack HSER0240GS или 

одговарајући 

 5 kom 

26 Isporuka i montaža 19" Panel za 
ranž. kablova 

Panel za ranž. kablova,5 manjih PVC prstenova 
40x40mm,1U 

Neto širina 483,00mm 

Neto visina 44,00mm 
Neto dubina 63,00mm 

Neto težina 0,36kg 

Min. temperatura okoline 5°C 
Maks. temperatura okoline 35°C                                                  

Предвиђен модел: Schrack DBS14805 или 

одговарајући 

 12 kom 

27 Isporuka i montaža Ranžirni prsten 

za vertikalno ranžiranje 

Кабел организатор 

Материјал: Челик 
Ширина отвора: 40х40mm 

Намена: За вертикално ранжирање каблова 

Монтажа: Монтира се на шине у рек орману са две 
матице, два вијка и подлошком 

 

Предвиђен модел: Schrack DBKO4040 или 

одговарајући 

 26 kom 

28 Isporuka i montaža FO Patch kabl, 

duplex 

Тип: Мултимодно оптичко влакно 50/125µm 

Категорија: ОМ2 
Боја: narandžasta 

Кабел: Зипкорд, LSOH 

Дужина: 20m 
Комбинација утичница: LC/SC 

 

Предвиђен модел: Schrack HLP25LC20F или 

одговарајући 

 1 kom 

29 Isporuka i montaža Peč kord MM 

ST-LC 

MM ST-LC, 20m  2 kom 

30 Isporuka i montaža Peč kord SM 
SC-LC 

SM SC-LC, 20m  2 kom 

31 Isporuka i montaža FO Patch kabl, 

duplex 

Тип: Мултимодно оптичко влакно 50/125µm 

Категорија: ОМ2 

Боја: narandžasta 
Кабел: Зипкорд, LSOH 

Дужина: 10m 

Комбинација утичница: LC/SC 
 

Предвиђен модел: Schrack HLP25LC10F или 

одговарајући 

 1 kom 
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32 Isporuka i montaža FO Patch kabl, 

duplex 

Тип: Мултимодно оптичко влакно 50/125µm 

Категорија: ОМ23 

Боја: tirkizno plava 
Кабел: Зипкорд, LSOH 

Дужина: 2m 

Комбинација утичница: LC/SC 
 

Предвиђен модел: Schrack HLP23LC02F или 

одговарајући 

 42 kom 

33 Isporuka i montaža FO Splice box 

19" 

Намена: Монтира се у рек орман, празна кутија за 

максимум 12 SC dx адаптера. 
Висина: 44mm 

Ширина: 483mm 

Дубина: 240mm 
Тежина: 2,55kg 

Боја: RAL7035 

Напомена: Омогућено извлачење полице. Полице које 
се извлаче су блокиране са два специјало назубљена 

завртња. 

 

Предвиђен модел: Schrack HSELS240CG или 

одговарајући 

 6 kom 

34 Isporuka i montaža FO Pigtail  Опис: Фибер оптички пиг тејл са 50µm влакном. Сви 

конектори долазе са керамичким ферулом. 

Категорија: ОМ3 
Тип конетора: SC 

Губитак због уметања (мултимодно): ≥25 dB 

Пригушење рефлексије (мултимодно): ≥20 dB 
Боја: морско плава 

Дужина: 2m 

 

Предвиђен модел: Schrack HLP03C002E или 

одговарајући 

 72 kom 

35 Isporuka i montaža FO Adapter 

SC duplex 

ФО адаптер  
Намена: за тип конектора SC 

Тип: мултимодни адаптер 

Чаура: фосфор-бронзана 
Додатак: четири поклопца против прашине 

 

Предвиђен модел: Schrack HMOL000059 или 

одговарајући 

 36 kom 

36 Isporuka i montaža Cevčica za 

zaštitu splice-a, 60mm 

Neto težina 0,06kg 

Min. temperatura okoline -10°C 
Maks. temperatura okoline 70°C  

Предвиђен модел: Schrack HCL или одговарајући 

 72 kom 

37 Isporuka i montaža Nosac cevcica 

za zastitu splajsa za 6 kom 

Носач цевчица за заштиту сплајса 

Максималан број влакана: 6 

Ponudjeni model:Schrack CCGMBCHE06 или 

одговарајући 

 16 kom 

38 Isporuka i montaža Ranzirna 

plastika za 12 vlakana 

Ранжирна пластика 

Максималан број влакана: 12  

 

Предвиђен модел: Schrack CCGMBSPL01 или 

одговарајући 

 9 kom 
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39 Isporuka i montaža Kabl 

opt.(univerzalni)  

Опис: A/I-DQ(ZN)BH zasnovano na DIN VDE 0888 

Тип: Мултимодно оптичко влакно 50/125µm 

Категорија: ОМ3 
Спољни пречник: 8mm 

Тежина: 65kg/km 

Број влакана: 4 
Заштита од напрезања и глодара: Стаклено предиво 

Температурни опсег: -25ºС до +70ºС 

Отпорност на дим у скаладу са: IEC 61034 
Отпорност на пламен у складу са: IEC 60332-3-24 

Без халогена у складу са: IEC 60754-2 

Пречник дозвољеног савијања кабла: минимум 15х 
спољних пресека током монтаже, минимум 10х 

спољних пресека током рада 

Максимално вучно оптерећење: 2500N 
Отпорност на попречни притисак: 30000 N/m 

Пожарно оптерећење 1,011Mj/m 

 

Предвиђен модел: Schrack HSEAIBH043 или 

одговарајући 

 40 m 

40 Isporuka i montaža Kabl 
opt.(univerzalni)  

Оптички кабел 
Опис: A/I-DQ(ZN)BH zasnovano na DIN VDE 0888 

Тип: Мултимодно оптичко влакно 50/125µm 

Категорија: ОМ3 
Спољни пречник: 8mm 

Тежина: 65kg/km 

Број влакана: 8 
Заштита од напрезања и глодара: Стаклено предиво 

Температурни опсег: -25ºС до +70ºС 

Отпорност на дим у скаладу са: IEC 61034 

Отпорност на пламен у складу са: IEC 60332-3-24 

Без халогена у складу са: IEC 60754-2 

Пречник дозвољеног савијања кабла: минимум 15х 
спољних пресека током монтаже, минимум 10х 

спољних пресека током рада 

Максимално вучно оптерећење: 2500N 
Отпорност на попречни притисак: 30000 N/m 

Пожарно оптерећење 1,011Mj/m 

 

Предвиђен модел: Schrack HSEAIBH083 или 

одговарајући 

 165 m 

41 Isporuka i montaža Kabl 
opt.(univerzalni)  

Оптички кабел 
Опис: A/I-DQ(ZN)BH zasnovano na DIN VDE 0888 

Тип: Мултимодно оптичко влакно 50/125µm 

Категорија: ОМ3 
Спољни пречник: 8mm 

Тежина: 65kg/km 

Број влакана: 16 

Заштита од напрезања и глодара: Стаклено предиво 

Температурни опсег: -25ºС до +70ºС 

Отпорност на дим у скаладу са: IEC 61034 
Отпорност на пламен у складу са: IEC 60332-3-24 

Без халогена у складу са: IEC 60754-2 

Пречник дозвољеног савијања кабла: минимум 15х 
спољних пресека током монтаже, минимум 10х 

спољних пресека током рада 

Максимално вучно оптерећење: 2500N 
Отпорност на попречни притисак: 30000 N/m 

Пожарно оптерећење 1,011Mj/m 

 

Предвиђен модел: Schrack HSEAIBH163 или 

одговарајући 

 100 m 

42 

Свич, 24 портни 

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

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

Key Features 

 1 kom 
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- 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 

- 14.4μs (100MBPS) 

- 4.4μs (1GBPS) 

- 3.1μs (10Gbit) 

Expandability 

- Stack up to four units 

Reliability 
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- 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 

- NTPv6  client and server 

- Static unicast and multicast routes for 
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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 

- Control Plane Prioritization (CPP)  
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- 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: 

o 0°C to 45°C  

Operating relative humidity range: 

o 5% to 90% non-condensing 

Electrical Approvals and Compliances 
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- 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 

 

43 SFP Modul 1000SX (LC) SFP, 

550m 

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 

 1 kom 

44 Isporuka i montaža sitnog 

potrošnog materijala 

/ / 1 

45 Projekat izvedenog stanja / / 1 
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                             _____________________________ 

 


