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На основу члана 39. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.124/12, 14/15 и
68/15, у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15),
Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке унутар Наручиоца - Градске управе града
Панчева, бр. I-01-404-159/2015 од 09.10.2015. године, Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале
вредности и Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке мале вредности –
Набавка опреме за систем радио веза за Град Панчево и насељена места, бр. XI-13-404-91/2016 од
25.03.2016. године, припремљена је:
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.Подаци о наручиоцу
Наручилац: Градска управа града Панчева
Адреса: 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
Интернет страница: www.pancevo.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, и то:
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
- Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“ бр. 33/97, бр. 31/01 и „Сл. гласник РС“ бр.
30/10), у делу који није регулисан Законом о јавним набавкама,
- Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, бр. 39/85, бр. 45/89-Одлука УСЈ и бр.
57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/03 – уставна повеља), након закључења
уговора о јавној набавци,
- Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/15),
- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке унутар Наручиоца - Градске управе града
Панчева, бр. I-01-404-159/2015 од 09.10.2015. године
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке, бр. XI-13-404-91/2016, су добра – Набавка опреме за систем радио веза за Град
Панчево и насељена места
4. Ознака из Општег речника набавки:
Радио, телевизијска, комуникациона и сродна опрема – 32000000
5.Партије
Предмет јавне набавке није обликован у више партија.
6. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
7. Резервисана јавна набавка
Није у питању резервисана јавна набавка.
8. Електронска лицитација
Не спроводи се електронска лицитација.
9. Контакт лице
Бранислав Батинић, дипл. менаџер, службеник за јавне набавке, члан Комисије за јавну набавку
e-mail адреса: javne.nabavke@pancevo.rs
10. Рок у којем ће Наручилац донети одлуку о додели уговора
Одлуку о додели уговора, Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

Градска управа града Панчева
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II ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Предмет јавне набавке, бр. XI-13-404-91/2016, су добра – Набавка опреме за систем радио веза за Град
Панчево и насељена местa и подразумева следеће:
Редни
број

Назив добра

Јединица мере

Количина

Опрема
1.

Дигитални радио систем
Радио репетитор

комад

1

2.

Софтер за локално подешавање и управљање

пакет

1

3.

Антенa са носачем антене

комад

1

4.

Антенски кабл за спољњу монтажу са елементима за
причвршћење на зид

комад

1

5.

Ручни радио уређај

комад

4

6.

Мобилни радио уређај

комад

1

7.

Сервер са 32GB RAM, 2x1TB HDD, 2x6 core процесора
и са Windows софтвером за две виртуелне машине

комад

1

комад

1

9.

Израда комплетне пројектне документације за радио
систем и прибављање дозволе за коришћење
фреквенција
Пројекат и исходовање дозволе урадити по систему
„кључ у руке“

комад

1

10.

Радови на инсталацији и пуштању у рад обухватају:
- Монтажу антене, антенског кабла, подешавање и
интеграцију радио система
- Инсталацију и интеграцију система за електронске
седнице
- Тестирање и пуштање у рад система
- Обука оператера и корисника
Радове извести по систему „кључ у руке“

комад

1

Остало

8.

Услуге
- Повезивање на јавну телефонску мрежу до 30 SIP
канала
- 30 јавних телефонских бројева из мрежне групе
Панчево
- 0800 бесплатан број - за пријем телефонских позива
грађана
- сервис за бесплатне телефонске позиве грађана преко
web портала ситуационог центра
Телефонски саобраћај за неограничен број позива
грађана на бесплатан број телефона 0800 и преко web
портала
Обезбеђење рада у испаду (тачка 1.3 Техничке
спецификације)

Функционални захтеви
Комуникациони систем Ситуационог центра града Панчева намењен је као оперативна подршка
надлежним институцијама града (Градски штаб за ванредне ситуације, Одељење за одбрану и ванредне
ситуације Града Панчева) за брзо и ефикасно реаговање у ванредним ситуацијама. Комуникациони
систем СЦ намењен је за пријем и обраду позива грађана у ванредним догађајима и ситуацијама, за
комуникацију и координацију рада свих субјеката заштите и спасавања, за брзу и ефикасну процену и
анализу ситуације и реаговање.
Градска управа града Панчева
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Комуникациони систем СЦ града Панчево, треба да подржи следеће задатке:
- Оперативно-комуникацијску дежурну службу 24/7;
- Координацију пријема и дистрибуције свих информација, извештаја, одлука или наређења
За потреба реализације ових функција дефинишу се функционални и технички захтеви за набавку
дигиталног радио система, сервера и друге опреме, као и услуга повезивања и одржавања ситуационог
центра.
Сва опрема која је предмет ове набавке треба да буде компатибилна са опремом коју Наручилац има и
да омогући надоградњу и додавање нових функционалности СЦ-а.
1. Општи функционални захтеви које треба да испуни радио систем
За потребе функционисања и координације градских служби у условима ванредних ситуација потребно је
изградити савремен аутономан дигитални радио систем који ће покривао целу територију Града Панчева
и који ће омогућити говорну комуникацију корисника радио станица са ситуационим центром, између
себе, са диспечером и са другим субјектима од значаја за заштиту и спасавање.
Поред стандардног говорног сервиса, радио систем треба да има могућност преноса текстуалних порука,
директног бирања телефона и GPS праћења кретања агената.
Тип и капацитет радио система треба да буде такав да омогући проширење капацитета до 50 радио
учесника, одговарајућег броја радио канала и додавање и повезивање потребног броја репетитора ради
побољшања покривености целе територије како у урбаном, тако и у руралном делу.
Систем треба да буде поуздан, безбедан и лак за коришћење, да омогући тренутну комуникацију ПТТ
(Push to talk) ради брзог реаговања у одређеним ситуацијама које захтевају такво реаговање, као и да да
омогући приватност разговора и комуникације.
Треба да буде пројектован за рад у ванредним околностима што подразумева редундантности и
жилавост система за рад у различитим околностима ванредних ситуација, као што су прекиди у
комуникационим ликовима, дуготрајни нестанци струје и друге околност.
Радио систем треба да ради двоструко,
- као аутономан систем комуникација који ће да ради и када други јавни и приватни интернет и
телекомуникациони системи не буду радили или буду радили са ограниченим и деградираним
функцијама
- и као интегрални део информационо комуникационог система ситуационог центра.
1.1 Функционални захтеви за радио диспечара
Централно место у радио систему има радно место диспечера за који треба да буду испуњени следећи
посебни захтеви:.
- Омогућена комуникација између диспечара и оператера на терену радио комуникацијом
- Кориснички интерфејс за позивање радио станица треба да буде интуитиван и лак за употребу
- Пријем позива са радио станице треба да има могућност прослеђивања преко SIP протокола ка
локалима агената
- Размена текстуалних порука од радиостанице ка диспечару треба да буде лака и једноставна
- Лако слање алармних порука са радио станице
- Могућност именика у оквиру радио станице
- Брзо бирање локала са радио станице ка агентима
- Приватна комуникација по каналима између радио станице и диспечара
- Приватна комуникација по каналима између радио станице и локала других агената
- Кодно позивање диспечара или локала.
- Групно позивање радио станица
- Могућност слања нотификационих порука од стране диспечара
- ГПС позиционирање радио станица тако да оператор на диспечарској конзоли у сваком тренутку на
мапи може да види где се агент налази
- Могућност креирања листе корисника
- Лако додавање додатних радио станица у систем и њихову лаку имплементацију на диспечарски панел
- могућност агента са радио станицом да позове диспечара или другог оператера на фиксни телефон,
софтверски теелфон на смартфону, десктоп клијенту.
1.2. Функционални захтеви за повезивање СЦ-a на интернет и јавну телефонску мрежу
СЦ треба да буде повезан на интернет и на јавну телефонску мрежу на начин да омогући пуну
доступност СЦ-а за позиве грађана са механизмима заштите за рад у испаду (ванредним ситуацијама)
Градска управа града Панчева
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- конекција на интернет - као основни линк приступ треба да се користи оптички линк протока мин 5/5
Mb/s, а као резервни, радио линк капацитета 2/2 Mb/s
- конекција на јавну мрежу – остварује се преко интернета и потребног броја СИП преносника, који треба
подржава обраду и манипулацију долазним и одлазним позивима и других особина битних за
функционисање СЦ-а
- Треба обезбедити бесплатан број 0800 xxx за пријем позива грађана
- Треба обезбедити „WebCall“ сервис за телефонске позиве преко web портала СЦ-а или званичне
интернет презентације Града Панчева. Ови телефонски позиви се успостављају између СЦ-а и фиксног
или мобилног телефона посетиоца портала .
Овај сервис треба да буде бесплатан, интутиван и лак за коришћење за посетиоце портала. Статус
доступности особе или службе коју позива треба да буде видљив пре покретања позива, а током
разговора да се презентују додатне информације о току успостављања везе, о трајању, о имену особе
или службе са којом разговара и давање повратне информације на крају разговора.
1.3. Рад у испаду
У случају угрожености и немогућности коришћења основне локације СЦ-а у згради градске управе Града
Панчева потребно је обезбедити рад СЦ и то на два начина:
- пресељењем опреме центра на резервну локацију или
- у случају оштећења или испада из рада система на централној локацији, преласком на рад „рад из
cloud-a“ на било којој другој локацији у граду где у том тренутку буде постојао приступ интернету
Неопходно је обезбедити пријем позива грађана на бесплатан број СЦ-а у оба ова случаја у најкраћем
могућем року, који одређена ситуација буде допуштала.
Пресељење, повезивање и успостављање функционисања СЦ-а у оба случаја треба да буде обављено
у најбржем могућем року који допушта конкретна ситуација.
Изабран понуђач треба да располаже довољним материјалним и људским ресурсима да одговори на
захтева рада система у испаду и дужан је да у околностима ванредне ситуације реагује одмах, без
одлагања, удаљено и по потреби да изађе на терен и помогне да се успостави поново рад СЦ-а.
2. Технички захтеви
2.1. Технички захтеви за радио систем
Потребно је да радио систем има следеће техничке карактеристике
2.2. Технички захтеви за радио репетитор
- Радио репетитор по стандарду ETSI DMR, UHF подручје, који може симултано да ради у аналогном и
дигиталном режиму.
- Подржава два симултана канала за глас и податке по једној фреквенцији.
- Предвиђен за монтажу у 19“ орман, висина кућишта репетитора 1U.
- Дигитални протокол ETSI TS 102 361-1,-2,-3.
- Тип дигиталног vocodera AMBE+2.
- Уграђено напајанје 230V, излаз/улаз 12V/3A за пуњење резервог акумулатора, додотни излаз 12V/1А.
- Поседује 2 Ethernet порта због редудансе.
- Излазна снага 1-50W,
- поседује 64 канала, канални размак 12,5/25КHz, стабилност фреквенције 0.5ppm,
- осетљивост пријемника 0,22µV.
- Рад у опсегу -300С до 600С
2.3. Ручни радио уређаји
- Ручни радио уређај по стандарду ETSI DMR, UHF подручје,
- снаге 1-4W,
- 16 канала, канални размак 12,5/20/25КHz,
- стабилност фреквенције 0.5ppm,
- осетљивост пријемника у аналогном моду 0,3µV и дигиталном моду 0,25µV.
- Аудио дисторзија 3% типично.
- Тип дигиталног vocodera AMBE+2.
- Дигитални протокол ETSI TS 102 361-1,-2,-3.
- Заштита по стандарду IP55, задовољава захтеве MIL STD 810 C,D,E,F,G.
- Рад у опсегу -300С до 600С, са антеном UHF, појасним држачем, са паметном танком Li-ion батеријом од
1600mAh и просечним животним веком 5/5/90, паметним јединичним пуњачем.
- Просечна аутономија батерије у Аналогном режиму: 8 сати, У дигиталном режиму: 11.5 сати.
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- VOX подршка.
- Петотонска сигнализација.
- Интелигентни аудио који омогућава станици да аутоматски подеси јацину звука у односу на окону буку.
2.4. Мобилни радио уређаји
- Мобилни радио уређај по стандарду ETSI DMR, UHF подручје, са алфанумеричким екраном, кабловима
за напајање,прибором за монтажу и ручним микрофоном.
- Снаге 1-25W,
- Четири програмабилна дугмета.
- 160 канала, канални размак12,5/20/25КHz, стабилност фреквенције 0.5ppm,
- осетљивост пријемника у аналогном моду 0,22µV и дигиталном моду 0,19µV.
- Тип дигиталног vocodera AMBE+2.
- Дигитални протокол ETSI TS 102 361-1,-2,-3.
- Заштита по стандарду IP54, задовољава захтеве MIL STD 810 C,D,E,F,G.
- Рад у опсегу -30С до +60С, са компатибилном антеном од истог произвођача за монтажу на кров возила
у VHF опсегу.
- Могућност рада у директном дуалном капацитивном моду.
- Интелигентни аудио који омогућава да се снага звука сама подешава у зависности од околне буке.
- Подржава: петотонску сигнализацију, гласовна обавештавања, препрограмиране текстуалне поруке,
прекид трансмисије, конекцију са дигиталном телефонском централом, бежично програмирање
параметара на радио станици (OTAP),
- VOX подршка,
- 40-bit енкрипција, опциона плочица
2.5. Технички захтеви за радио диспечарску конзолу
- Intel Core i3 процесор или бржи
- Windows 7, Windows 8 оперативни систем
- Хард диск минималне величине 120GB, при чему на систему мора бити инсталиран Microsof SQL Server
2008 R2 Express.
- Мрежни адаптер
- Монитор са минималном резолуцијом 1024x768 или већом
- Тастатура
- Миш
- Звучна картица
- Аудио урећај за снимање и репродукцију звука ( микрофон, звучници,...)
2.6. Технички захтеви за сервер
- Сервер са 32GB RAM, 2x1TB HDD, 2x6 core процесора и са windows софтвером за две виртуелне
машине
Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Наручилац ће плаћање извршити најкасније у року од 15 дана од дана испостављене фактуре Понуђача.
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Захтеви у погледу рока испоруке добара
Рок за испоруку добара не може бити дужи од 30 дана од дана потписивања уговора.
Захтеви у погледу места испоруке добара
Место испоруке добара је место Наручиоца: Одељење за одбрану и ванредне ситуације, Градска управа
града Панчева, Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4.
Захтев у погледу рекламационог рока
У случају да Наручилац констатује да су утврђени недостаци у квалитету испоручених добара, Понуђач је
дужан исте отклонити у року од 24 часа од часа пријема рекламације од стране Наручиоца.
Захтев у погледу гарантног рока
Гарантни рок за предметна добра не може бити краћи од 2 годинa од дана испоруке и записнички
констатоване примопредаје предметних добара.
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Захтеви у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 40 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача
продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
Уговорна казна и накнада штете
У случају неиспуњења или несавесног или делимичног испуњења обавеза, уговорна казна износи до 5%
од укупне уговорене вредности набавке.
Уколико Понуђач, који на основу одлуке о додели уговора закључи уговор са Наручиоцем, не испоручи
добра у уговореном року, Наручилац има право да за сваки дан закашњења, захтева уговорену казну од
2‰ (два промила) од укупне вредности уговора.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке – Набавка опреме за систем радио веза за Град
Панчево и насељена места, бр. XI-13-404-91/2016, има понуђач који испуњава обавезне услове за
учешће, дефинисане чланом 75. Закона, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку
предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:
Р.бр
1.

2.

3.

4.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Да је регистрован код надлежног органа,
односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
Да он и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да
није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре
(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
Да
је
измирио
доспеле
порезе,
доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије
или стране државе када има седиште на
њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4)
Закона);
Да је поштовао обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у
време. подношења понуде (чл. 75. ст. 2.
Закона).

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове
конкурсне документације), којом понуђач под
пуном
материјалном
и
кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове
за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.
ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. Закона,
дефинисане овом конкурсном документацијом

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
1 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном
приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. за учешће у поступку предметне јавне набавке,
у складу са чл. 77. ст. 4. Закона, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу V ове
конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. Закона,
дефинисане овом конкурсном документацијом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора
да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. У том случају понуђач је дужан да
за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу V ове конкурсне документације),
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне
услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове
конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђача и оверена печатом.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења
уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда
оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у
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остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних услова за
учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач
ће бити дужан да достави:
- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1)
Чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних
услова – Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног
привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из одговарајућег
регистра.
2)
Чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних
услова – Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред
уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод
из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим
се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3)
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује
да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних
дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да
достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети
према месту рођења или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3)
Чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних
услова - Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење
надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не
достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона, сходно чл. 78.
Закона.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа, односно доказе којима се доказује испуњеност обавезних услова из тачке 1 овог
поглавља, уколико у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског
документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа,
приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским
или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
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IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
1. Критеријум за доделу уговора:
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“.
Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.
2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у
ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном
ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда
оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и рок испоруке, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, рок испоруке и гарантни рок, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача дужи рок важења понуде.
V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Саставни део понуде чине следећи обрасци:
1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75.
Зaкона, наведених овом конурсном документацијом, (Образац 5);
6) Образац изјаве подизвођача о испуњеностиобавезних услова за учешће у поступку јавне набавке - чл.
75. Зaкона, наведених овом конурсном документацијом, (Образац 6);
7) Образац 7

Градска управа града Панчева
Конкурсна документација бр. XI-13-404-91/2016
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Образац 1
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда брoj ________________ од __________________ године за поступак јавне набавке мале
вредности – Набавка опреме за систем радио веза за Град Панчево и насељена места, бр.
XI-13-404-91/2016.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:

Законски заступник:
Електронска адреса понуђача (е-маил):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

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

Градска управа града Панчева
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

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

2)

који

ће

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

који

ће

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а
уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Градска управа града Панчева
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Законски заступник:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Законски заступник:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Законски заступник:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку
понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Градска управа града Панчева
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА СИСТЕМ РАДИО ВЕЗА ЗА ГРАД ПАНЧЕВО И
НАСЕЉЕНА МЕСТА, БР. XI-13-404-91/2016, у складу са Техничком спецификацијом конкурсне
документације Наручиоца
Укупна цена у динарима без
урачунатог ПДВ-а

Назив

Укупна цена у динарима са
урачунатим ПДВ-ом

Укупно понуђена цена
за ставке од 1. до 10.
у динарима
према Техничкој спецификацији Наручиоца
(подаци из Обрасца структуре цене
(Образац 2)
Начин плаћања
Рок испоруке добара
Место испоруке добара
Рекламациони рок
Гарантни рок

Рок важења понуде

Уговорна казна

Наручилац ће плаћање извршити најкасније у року од 15 дана од дана
испостављене фактуре Понуђача.
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Рок за испоруку добара је _______ дана (не може бити дужи од 30
дана) од дана потписивања уговора.
Место испоруке добара је место Наручиоца: Одељење за одбрану и
ванредне ситуације, Градска управа града Панчева, Панчево, Трг
краља Петра I бр. 2-4.
У случају да Наручилац констатује да су утврђени недостаци у
квалитету испоручених добара, Понуђач је дужан исте отклонити у року
од 24 часа од часа пријема рекламације од стране Наручиоца.
Гарантни рок за предметна добра је _____ година (не може бити краћи
од 2 годинe)
од дана испоруке и записнички констатоване
примопредаје предметних добара.
Рок важења понуде је______ дана (не може бити краћи од 40 дана) од
дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у
писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на
може мењати понуду.
У случају неиспуњења или несавесног или делимичног испуњења
обавеза, уговорна казна износи до 5% од укупне уговорене вредности
набавке.
Уколико Понуђач, који на основу одлуке о додели уговора закључи
уговор са Наручиоцем, не испоручи добра у уговореном року,
Наручилац има право да за сваки дан закашњења, захтева уговорену
казну од 2‰ (два промила) од укупне вредности уговора.

Проценат
укупне
вредности
набавке
или
део
набавке,
који
ће
бити
поверен
подизвођачу:___________________________________________ (попуњава само понуђач који подноси
понуду са подизвођачем)

Датум

Понуђач
М. П.

________________

____________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци
који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да
се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити
образац понуде.
Градска управа града Панчева
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ОБРАЗАЦ 2
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Предмет јавне набавке – Набавка опреме за систем радио веза за Град Панчево и насељена места, бр.
XI-13-404-91/2016, су добра и подразумева следеће:

Количи
на

Цена по
јединици
мере у
динарима
без
урачунатог
ПДВ-а

Цена по
јединици
мере са
урачунатим
ПДВ-ом

Укупна цена
у динарима
без
урачунатог
ПДВ-а

Укупна цена
у динарима
са
урачунатим
ПДВ-ом

3

4

5

6

7 (4*5)

8 (4*6)

комад

1

пакет

1

комад

1

Антенски кабл за
спољњу монтажу са
4.
елементима за
причвршћење на зид

комад

1

5. Ручни радио уређај

комад

4

6. Мобилни радио уређај

комад

1

7. Сервер

комад

1

комад

1

Ре
дн
и
бр
ој

Назив добра

Јединица
мере

1

2
Дигитални радио систем
Радио репетитор

Опрема
1.

Софтер за локално
2. подешавање и
управљање
3.

Антенa са носачем
антене

Остало
8. Услуге
- Повезивање на јавну
телефонску мрежу до 30
SIP канала
- 30 јавних телефонских
бројева из мрежне групе
Панчево
- 0800 бесплатан број за пријем телефонских
позива грађана
- сервис за бесплатне
телефонске позиве
грађана преко web
портала ситуационог
центра
Телефонски саобраћај
за неограничен број
позива грађана на
бесплатан број
телефона 0800 и преко
web портала
Обезбеђење рада у
испаду (тачка 1.3
Техничке
спецификације)
Градска управа града Панчева
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Израда комплетне
пројектне документације
за радио систем и
прибављање дозволе за
9. коришћење
фреквенција
Пројекат и исходовање
дозволе урадити по
систему „кључ у руке“

комад

1

Радови на инсталацији
и пуштању у рад
обухватају:
- Монтажу антене,
антенског кабла,
подешавање и
интеграцију радио
система
10
- Инсталацију и
.
интеграцију система за
електронске седнице
- Тестирање и пуштање
у рад система
- Обука оператера и
корисника
Радове
извести
по
систему „кључ у руке“

комад

1

Укупно понуђена цена за ставке од 1. до 10. у динарима
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
- У колону 5 уноси се цена по јединици мере у динарима без урачунатог ПДВ-а за тражени предмет јавне
набавке,
- У колону 6 уноси се цена по јединици мере у динарима са урачунатим ПДВ-ом за тражени предмет
јавне набавке,
- У колону 7 уноси се укупна цена у динарима без урачунатог ПДВ-а за тражени предмет јавне набавке,
која се добија множењем количина (колона 4) и цене по јединици мере у динарима без урачунатог ПДВ-а
(колона 5)
- У колону 8 уноси се укупна цена у динарима са урачунатим ПДВ-ом за тражени предмет јавне набавке,
која се добија множењем количина (колона 4) и цене по јединици мере у динарима са урачунатим
ПДВ-ом (колона 6)
- У реду „Укупно понуђена цена за ставке од 1. до 10. у динарима“, колона 7 и 8, уноси се збир вредности
предходних редова, који представља укупну вредност понуде без урачунатог ПДВ-а (колона 7), односно
са урачунатим ПДВ-ом (колона 8).

Место:________________
Датум:_________________

М.П.

Градска управа града Панчева
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ОБРАЗАЦ 3
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач____________________ [навести назив понуђача],
доставља укупан износ и структуру трошкова припреме понуде за поступак јавне набавке мале
вредности - Набавка опреме за систем радио веза за Град Панчево и насељена места, бр.
XI-13-404-91/2016, како следи у табели
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца
накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да
понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум:_________________

М.П.

Напомена: Достављање Обрасца 3. није обавезно.

Градска управа града Панчева
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ОБРАЗАЦ 4
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, (Назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду за поступак јавне
набавке мале вредности – Набавка опреме за систем радио веза за Град Панчево и насељена места, бр.
XI-13-404-91/2016, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима

Датум: _____________

М.П.

Потпис понуђача
_______________________

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће
одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту
конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку
јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку
јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђачаиз групе понуђача и оверена печатом.

Градска управа града Панчева
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ОБРАЗАЦ 5

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ — ЧЛ. 75. ЗАКОНА

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне
набавке мале вредности – Набавка опреме за систем радио веза за Град Панчево и насељена места, бр.
XI-13-404-91/2016, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1.
тач. 1) Зaкона);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4)
Закона);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. Закона);

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке доказује се достављањем
ове Изјаве.
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ОБРАЗАЦ 6
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ — ЧЛ. 75. ЗАКОНА

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку
јавне набавке мале вредности – Набавка опреме за систем радио веза за Град Панчево и насељена
места, бр. XI-13-404-91/2016, испуњава услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст.
1. тач. 1) Закона);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1.
тач. 2) Закона);
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4)
Закона);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању
и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. Закона).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ 7
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ПОШИЉАЛАЦ :
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

АДРЕСА НАРУЧИОЦА:
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВО
АГЕНЦИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
26000 ПАНЧЕВО, ТРГ КРАЉА ПЕТРА I БР. 2-4

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА СИСТЕМ РАДИО ВЕЗА ЗА ГРАД ПАНЧЕВО И НАСЕЉЕНА МЕСТА

БР. XI-13-404-91/2016

НЕ ОТВАРАТИ
-ПОНУДА-

Напомена: Образац 7 је пожељно налепити на коверту понуде.
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VI МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О НАБАВЦИ ОПРЕМЕ ЗА СИСТЕМ РАДИО ВЕЗА
ЗА ГРАД ПАНЧЕВО И НАСЕЉЕНА МЕСТА
Закључен између:
1. Градске управе града Панчева
са седиштем у Панчеву, Трг краља Петра I бр. 2-4,
ПИБ:101049012, Матични број: 08331537,
Број рачуна: 840-104640-03, Управа за трезор,
коју заступа начелник Милорад Милићевић
(у даљем тексту: Наручилац)
и
2. ................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.........................., Матични број: ........................................,
Број рачуна: ............................................, Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Добављач),
_____________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Остали (подизвођачи или чланови групе понуђача)
Основ уговора: Спроведен поступак јавне набавке мале вредности, бр. XI-13-404-91/2016
Датум одлуке о додели уговора: _____________ године
Понуда изабраног понуђача број ______ од ____________ године

Члан 1.
Предмет овог Уговора је купопродаја опреме за систем радио веза за Град Панчево и
подразумева следеће:
Редни
број

Назив добра

Јединица мере

Количина

Опрема
1.

Дигитални радио систем
Радио репетитор

комад

1

2.

Софтер за локално подешавање и управљање

пакет

1

3.

Антенa са носачем антене

комад

1

4.

Антенски кабл за спољњу монтажу са елементима за
причвршћење на зид

комад

1

5.

Ручни радио уређај

комад

4

6.

Мобилни радио уређај

комад

1

7.

Сервер са 32GB RAM, 2x1TB HDD, 2x6 core процесора
и са Windows софтвером за две виртуелне машине

комад

1

комад

1

Остало
8.

Услуге
- Повезивање на јавну телефонску мрежу до 30 SIP
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канала
- 30 јавних телефонских бројева из мрежне групе
Панчево
- 0800 бесплатан број - за пријем телефонских позива
грађана
- сервис за бесплатне телефонске позиве грађана преко
web портала ситуационог центра
Телефонски саобраћај за неограничен број позива
грађана на бесплатан број телефона 0800 и преко web
портала
Обезбеђење рада у испаду (тачка 1.3 Техничке
спецификације)

9.

Израда комплетне пројектне документације за радио
систем и прибављање дозволе за коришћење
фреквенција
Пројекат и исходовање дозволе урадити по систему
„кључ у руке“

комад

1

10.

Радови на инсталацији и пуштању у рад обухватају:
- Монтажу антене, антенског кабла, подешавање и
интеграцију радио система
- Инсталацију и интеграцију система за електронске
седнице
- Тестирање и пуштање у рад система
- Обука оператера и корисника
Радове извести по систему „кључ у руке“

комад

1

на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности – Набавка опреме за систем радио веза
за Град Панчево и насељена места, бр. XI-13-404-91/2016, у свему у складу са Техничком
спецификацијом конкурсне документације Наручиоца и прихваћеном понудом Добављача број ________
од __________ године, које су саставни део овог Уговора.
(Напомена: Члан 2. овог Уговора брише се у зависности од понуде Добављача)
Члан 2.
Добављач се обавезује да самостално, или са подизвођачима, односно као Група понуђача,
испоручи добра из члана 1. овог Уговора.
У случају да Добављач, за поједине послове, односно делове понуде ангажује подизвођаче,
одговоран је Наручиоцу за њихово извршење, као да га је сам извршио.
Уколико Добављач наступа као овлашћени представник Групе понуђача, чланови групе су
неограничено солидарно одговорни Наручиоцу, за извршење уговорених послова.
У складу са Понудом, Добављач ће реализацију Уговора делимично
поверити_________________________________________________________________________________
__________________________________ (навести назив и седиште сваког ангажованог подизвођача,
односно члана групе понуђача уколико је Добављач у Понуди наступио са подизвођачем/има, односно
као група понуђача), и то за послове - делове понуде
_________________________________________________________________________________________
________________.

Члан 3.
Укупно уговорена цена за набавку добaра из члана 1. овог Уговора износи __________ динара без
урачунатог ПДВ-а, односно ______________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Уговорене јединичне цене, дате у Oбрасцу понуде и Обрасцу структуре цене Добављача, који
су саставни део овог Уговора, су фиксне и не могу се мењати током трајања овог Уговора.
Цена садржи све трошкове које Добављач има за реализацију ове јавне набавке.
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Члан 4.
Наручилац се обавезује да ће плаћање извршити најкасније у року од 15 дана од дана
испостављања фактуре Добављача, на рачун Добављача број _________________ код
___________________ банке.

Члан 5.
Рок за испоруку добара је _______ дана од дана потписивања уговора, у м есту Наручиоца:
Одељење за одбрану и ванредне ситуације, Градска управа града Панчева, Панчево, Трг краља Петра I
бр. 2-4.

Члан 6.
Добављач гарантује за квалитет испоручених добара, који мора одговарати прописаним
карактеристикама из Техничке спецификације Наручиоца.
Добављач одговара за све скривене мане испоручених добара.
У случају да Наручилац констатује да су утврђени недостаци у квалитету испоручених добара,
Добављач је дужан исте отклонити у року од 24 часа од часа пријема рекламације од стране Наручиоца.

Члан 7.
Гарантни рок за предметна добра је _____ година од дана испоруке и записнички констатоване
примопредаје предметних добара.

Члан 8.
У случају неиспуњења или несавесног или делимичног испуњења обавеза, уговорна казна износи
до 5% од укупне уговорене вредности набавке.
Уколико Добављач, који на основу одлуке о додели уговора закључи уговор са Наручиоцем, не
испоручи добра у уговореном року, Наручилац има право да за сваки дан закашњења, захтева уговорену
казну од 2‰ (два промила) од укупне вредности уговора, с тим да укупан износ уговорене казне не може
прећи 5% укупне уговорене вредности.
Члан 9.
За праћење и реализацију овог уговора од стране Наручиоца одређујe се Миодраг Милошевић
из Одељења за одбрану и ванредне ситуације Службе за заједничке послове Градске управе града
Панчева.
Члан 10.
Уговорне стране сагласне су да се овај уговор може раскинути једностраном изјавом воље,
вансудским путем, уколико Добављач;
- неблаговремено извршава уговорене обавезе,
- неквалитетно извршава уговорне обавезе,
- на било који други начин, грубо крши одредбе овог Уговора
- у случају да се стекну услови за раскид уговора који не обухватају горе наведене разлоге
Уговорне стране су сагласне да у случају раскида Уговора, Добављач нема право на накнаду
штете.
Градска управа града Панчева
Конкурсна документација бр. XI-13-404-91/2016

26/31

Члан 11.
На сва питања, која нису регулисана овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима Републике Србије.
Евентуалне спорове, који проистекну приликом реализације овог Уговора, уговорне стране ће
покушати да реше споразумно и у духу добрих пословних обичаја, а ако то не буде могуће, пристају на
надлежност стварно надлежног суда у Панчеву.

Члан 12.
Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 5 (пет)
примерака, а Добављач 3 (три) примерка, за своје потребе.

ДОБАВЉАЧ

НАРУЧИЛАЦ

______________________

______________________

Напомена: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем и понуђач је у обавези да овај модел уговора потпише, овери печатом и достави уз понуду,
чиме потврђује да је сагласан са садржином истог.
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести називи адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26000 Панчево,
Трг краља Петра I бр. 2-4, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности – Набавка опреме за
систем радио веза за Град Панчево и насељена места, бр. XI-13-404-91/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 08.04.2016. године до
12:00 часова.
Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време
пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена
непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће
навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена
по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи оверен и потписан:

-

Образац понуде (Образац 1);
Образац структуре понуђене цене (Образац 2);
Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

-

Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке –
чл. 75. Закона (Образац 5);

-

Образац изјаве подизвођача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне
набавке — чл. 75. Закона. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;

-

Образац 7
Модел уговора;
Техничку спецификацију конкурсне документације Наручиоца;

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у
конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце
дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и
кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о испуњавању обавезних и додатног услова, Изјава о независној
понуди), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У
случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у
конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и
кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке
понуде сагласно члана 81. Закона.
3.ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке није обликован у више партија.
4.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 87. СТАВ 6. ЗАКОНА
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је
одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
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Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Градска управа града Панчева, Агенција
за јавне набавке, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, са назнаком:
„Измена понуде за поступак јавне набавке мале вредности – Набавка опреме за систем радио веза за
Град Панчево и насељена места, бр. XI-13-404-91/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за поступак јавне набавке мале вредности – Набавка опреме за систем радио веза за
Град Панчево и насељена места, бр. XI-13-404-91/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за поступак јавне набавке мале вредности – Набавка опреме за систем радио веза за
Град Панчево и насељена места, бр. XI-13-404-91/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за поступак јавне набавке мале вредности – Набавка опреме за систем радио
веза за Град Панчево и насељена места, бр. XI-13-404-91/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или
као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да
понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а
који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење
набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са
подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу
IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања
испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се
понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно
садржи податке из члана 81. став 4. тачке од 1. до 2. Закона и то податке о:
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу
понуђача пред Наручиоцем и
- опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV
конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова, односно Изјаву
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име
задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци
одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1.Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Наручилац ће плаћање извршити најкасније у року од 15 дана од дана испостављене фактуре Понуђача.
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача.
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Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтеви у погледу рока испоруке добара
Рок за испоруку добара не може бити дужи од 30 дана од дана потписивања уговора.
9.3. Захтеви у погледу места испоруке добара
Место испоруке добара је место Наручиоца: Одељење за одбрану и ванредне ситуације, Градска управа
града Панчева, Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4.
9.4. Захтев у погледу рекламационог рока
У случају да Наручилац констатује да су утврђени недостаци у квалитету испоручених добара, Понуђач је
дужан исте отклонити у року од 24 часа од часа пријема рекламације од стране Наручиоца.
9.5. Захтев у погледу гарантног рока
Гарантни рок за предметна добра не може бити краћи од 2 године од дана испоруке и записнички
констатоване примопредаје предметних добара.
9.6. Захтеви у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 40 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача
продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
9.7. Уговорна казна и накнада штете
У случају неиспуњења или несавесног или делимичног испуњења обавеза, уговорна казна износи до 5%
од укупне уговорене вредности набавке.
Уколико Понуђач, који на основу одлуке о додели уговора закључи уговор са Наручиоцем, не испоручи
добра у уговореном року, Наручилац има право да за сваки дан закашњења, захтева уговорену казну од
2‰ (два промила) од укупне вредности уговора.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде
узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све
трошкове које Понуђач има у реализацији ове јавне набавке.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона. Цена је фиксна и не може се мењати.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА
ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Наручилац за ову предметну јавну набавку не захтева средства финансијског обезбеђења.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на располагање.
13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ
ЊЕНИХ ДЕЛОВА
Предметна набвака не садржи техничку документацију и планове.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Наручиоца: Градска управа града
Панчева, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр.2-4, непосредно на Писарницу Градске управе, путем
електронске поште на e-mail адресу: javne.nabavke@pancevo.rs или факсом на број:013/352-799, тражити
од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да
укаже Наручиоцу и на еветуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији,
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде који се подноси
непосредно на Писарницу Градске управе или путем електронске поште или факсом, може се доставити
сваког радног дана Наручиоца у периоду од 08 до 15 часова. Уколико је захтев који је поднет непосредно
на Писарницу Градске управе града Панчева или путем електронске поште или факсом достављен након
15 часова или нерадног дана Наручиоца, сматраће се да је примљен наредног радног дана Наручиоца и
од када ће почети да теку законски рокови, у смислу члана 63. став 3. Закона.
Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, бр. XI-13-404-91/2016“.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу
рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД
ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од
понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а
може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид)
код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи
по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог
подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине
трећих лица сноси понуђач.
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ
УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које 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 овог Закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији
за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail:
javne.nabavke@pancevo.rs, факсом на број 013/352—799 или препорученом пошиљком са повратницом
на адресу наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим ако Зaконом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац
обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву
на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана
пријема захтева.
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 благовременим уколико је
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке
из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке
на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке
ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока
за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
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Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева
знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са
одредбама члана 150. овог Закона.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог Закона;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за
заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став
1. тачка 6) Закона, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак
да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења
налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна
достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери
чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Градска управа града Панчева; јавна набавка бр. XI-13-404-84/2016;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена
уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1,
или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1,
осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у
оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други
корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који
имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са Закона и другим прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. Закона.
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