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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Општина Сремски Карловци
Адреса:Трг Бранка Радичевића број 1, 21205 Сремски Карловци
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.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке су добра:„Набавка и уградња видео надзора на раскрсницама и
установама“,редни број: ЈН МВ VIII-1-1-2
4. Контакт (лице или служба):
Служба за jaвне набавке
Е - mail адреса: javnenabavkesk@gmail.com

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке су добра: „Видео надзор на раскрсницама и установама“,
редни број; ЈН МВVIII-1-1-2

2. Назив и ознака из ОРН:
- 32323500- Систем за видео надзор.
Набавка није обликована по партијама.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ОПИС ДОБАРА, ЗА ЈН МВ
ВИДЕО НАДЗОР НА РАСКРСНИЦАМА И УСТАНОВАМА
Редни број ЈН МВVIII-1-1-2

ВИДЕОНАДЗОР НА РАСКРНИЦИ ЗМАЈ ЈОВИНЕ И ПРЕРАДОВИЋЕВЕ УЛИЦЕ
Ред.број

Опис радова и материјала

Јед.мере Количина

1.

Камера IP Full HD SNC-EB632R или одговарајуће

ком

3

2.

Камера IP Full HD SNC-VB632D или одговарајуће

ком

1

3.

Носач за монтажу на стуб- једноструки

ком

7

4.

8-Portni 10/100mb/s poe свич са 4 пое порта

ком

1

5.

LCD монитор дијагонала32"(81cm) резолуција1366x768
px

ком

1

6.

Зидни носачLCD монитора до75 kg

ком

1

7.

HDMI-Кабел дужине 5 метара

ком

1

8.

Бренд рачунарDesktop Mini Intel Core i3 1.9GHz или
одговарајуће, RAM меморија4GB

ком

1

9.

Рек орман400/300/200

ком

3

10.

Power Beam AC 25dBi Wireless антена

ком

4

11.

Поцинковани носач за безжични пренос

ком

4

12.

Mikrotik Router Board 5xLan /Wan port 10/100mb/s

ком

1

13.

Подсклоп са 6 утичних места

ком

3

14.

Lan кабалFTP Cat5e Outdoor

m

50

15.

FTP Cat5E outdoor sam, носећи кабал са сајлом

m

350

16.

КонекторSFTP RJ45

ком

30

17.

Струјни кабал3x1.5 PPY

m

30

4

18.

PVC Регали16x16 за полагање инсталације 2 метра

ком

30

19.

Монтажа безжичног преноса видео надзора и
подешавање фреквенција

ком

4

20.

Монтажа камера видео надзора, усмерење подешавање
и програмирање интелигентних функција уIP камери

ком

1

ВИДЕО НАДЗОР У ОБРАЗОВНИМ УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
1.

2.

3.

КамераSony IP HD типаSNC-EB-600B (дан/ноћ) или
одговарајуће

ком

Спољно кућиште са грејачем, термостатом и
вентилатором бочно отварање

ком

Метални носач са каналом за пролаз каблова

ком

6

6

6
4.

8-Portni 10/100mb/s Poeсвич са4 - poe porta 802.3

ком
2

5.

Рек орман за зидну монтажу 400/300/200

ком
2

6.

HDMI Кабел дужине 5 метара

ком
2

7.

8.

Бренд рачунарDesctop Mini Intel Core i3 1.9GHz ili
одговарајућеRAM меморија4GB

ком

Модуларни микро утикачRJ45

ком

2

40
9.

Мрежни кабалCat5e UC300 300MHz

m

400

5

10.

Струјни кабал3x1.5 PPY

11.

Подсклоп са 6 утичних места

m

60

ком
2

12.

Двополни утикач масив равни

ком
2

13.

PVC Регали16x16 за полагање инсталације 2 метра

ком
100

14.

15.

Инсталирање софтвера видео надзора подешавање рада
апликације

ком

Монтажа и повезивање опреме на изведену инсталацију
ком
усмерење камера и повезивање на централни систем

2

2
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Уграђени софтвер за видео надзор треба да је од истог произвођача као и камере, што
ће се утврдити на лицу места, приликом тестирања и монтирања опреме.

КамераSNC-EB632R или одговарајуће
Опис :
IPFullHDIRBulletkamerasaIPELAENGINEEX ™ мотором даје одличан квалитет
високуосетљивост и стабилизацију слике.Отпорна на све временске услове. Exmor CMOS
сензор снима оштреFull HD слике, даје јасне слике с мало буке у изазовним условима
слабог осветљења. IPELA ENGINE EX платформа користи јединствену обраду сигнала за
повећање квалитета слике у широком спектру радних окружења, док стање-of-the-art video
технологија нуди ефикасније сигурносне операције на основу кориснички дефинисаних
правила.View-DR шири динамички распон како би се помогло у идентификацији људских
лица и других објеката са високим контрастом и снажним позадинским освјетљењем
сцене. ВидљивостEnhancer (VE) динамички подешава освјетљење слике и боје пиксел по
пиксел, докXDNR (одличноDynamic Noise Reduction) драстично смањује буку,чиме се
смањује замућења при слабом светлу. DEPA Advanced Intelligent Video Analytics за
активирање аларма на основу кориснички дефинисаних правила.Камера може видјети у
условима потпуне таме, са уграђеним IC (infracrvene) осветљење које је заједно саIR
технологијом за снимање у близини и удаљених објеката без превеликог
излагања.Стабилизатор слике одржава слике стабилним за оштрије снимке, чак и када је
камера изложена вибрацијама.
Техничка спецификација :
Сензор слике1 / 2.9-tip, Progressive Scan Exmor CMOS сензор.
Број Ефективних пиксела Pribl. 2.14 мегапиксела,Signal System NTSC / PAL (пребацивања
)Унутрашња синкронизацијаМинимално освјетљење(50 IRE) Boja: 0,1 lx (F1.2, View-DR
Off, VE Искључено, AGC On, 1/30 e, 30 fps) B / W: 0 lx (IR iluminator Na) Минимално
освјетљење(30 IRE) Боја: 0,06 lx (F1.2, View-DR Off, VE Искључено, AGC On, 1/30 e, 30
fps)B / W: 0 lx (IR iluminator Na) Dynamic Range Ekvivalent 90 dB sa View-DR технологија
S / N (Gain 0 dB) Više od 50 dB.
Auto GainБрзина затварача1/1 s do 1 / 10,000 s.
Контрола експозиције Компензација експозиције, брзина затварача, Ирис,Баланс
белеATW, ATW-PRO.
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Уграђени варифокалне објектив Оптички зум 3x,Дигитални зум 4x Укупно зум од 12x.
Хоризонтални угао гледања 105.3 ° до 35,6 °
Вертикални угао гледања 56,9 ° до 20,1 °, Минимална удаљеност објекта 300mm.
Функције камере:
Дан / Ноћ повезан са Easy фокусом.
Стабилизатор слике Електронски
Приватност Маскирање ( број ) 20 Приватност маскирања ( облик ) четвороугаони
формиране на било која четири стране угла.
Приватност Маскирање ( боја / ефект ) непрозирно 14 боја (црна, бијела, црвена, зелена,
плава, цијан, жута, магента,Gray ( 6 vaga ) ) Мозаик.
Максимална резолуција 1920 x 1080.
Формат компресијеH.264 (High / Main / Baseline Profile ) , JPEG
МаксималнаFrame Rate H.264 : 30 fps ( 1920 x 1080 ) JPEG
Интелигентни Видео / Аудио Аналитика:
Напредна дијагностика сликеDEPA Интелигентна детекција покрета. Детекција
лица,Tamper alarm.
Мрежа :
Протоколи
IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP *, HTTP, DHCP, DNS, NTP, RTP / RTCP, RTSP преко
TCP, RTSP прекоHTTP, SMTP, IPv6, HTTPS, SNMP (v1, v2c, v3), FTP ( клијент), SSL
БројIP адресаMAC адреса1.
Интерфејс:
IEEE802.1XAnalog монитор излаз за подешавање Phono прикључакx1Network Port 0BASET / 100BASE-TX (RJ-45).
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КамераSNC-VB-632D или одговарајуће
Опис :
IP outdoor камера саIPELA ENGINE EX ™ обраде за врхунскиFull HD квалитет и високе
осјетљивости стабилизација слике идуал осветљење система за ноћни рад отпоран на
временске услове, једноставан за инсталацију идеална за широк спектар безбедности.
Exmor CMOS сензор снима глатке, оштреFull HD слике до 60 сличица у секунди,
осетљивост у бранши за јасне слике ниске буке у изазовним условима слабог осветљења.
Надоградјена IPELA ENGINE EX платформа користи јединствену обраду сигнала да
повећа квалитет слике у широком распону радних окружења, док је стање-of-the-art видео
аналитику технологије пружају ефикасније сигурносне операције на основу кориснички
дефинисаних правила.View-DR шири динамички распон да помогну у идентификацији
људских лица и других објеката са високим контрастом и оштрих позадинских сцена, као
што су сунчана пословне зграде или возни парк улаза. Видљивост Enhancer (VE)
динамички фино подешава осветљења слике и боје на пиксел по пиксел основи, док
јеXDNR (одличанDynamic Noise Reduction) драстично смањује буку, смањујући замућење
покрета у условима слабог освјетљења. DEPA Advanced Intelligent Video Analytics да се
активирају на основу кориснички дефинираним правилима.
Камера може видети у условима потпуне таме. УграђениIR (инфрацрвене) осветљење је
допуњен додатнимLED илуминатором који се могу активирати покретом, хватање јасне
слике у боји и пружање визуални упозорење. Напредна технологијаIR омогућава да у
близини и даљини објекти су сви равномерно изложени.Стабилизатор слике омогућава да
слике буду стабилне , чак и када је кмаера изложена на вибрације.
Техничка спецификација :
Сензор слике1 / 2.9-type прогресивниscan.
Број Ефективни пиксели Прибл. 2.14 мегапиксела.
Signal System NTSC / PAL,Syncсистема интерне синхронизације.
Минимално освјетљење(50 IRE) Боја: 0,1 lx (F1.2, View-DR OFF, VE OFF, AGC ON, 1/30 s,
30 fps),B / W: 0 lx (IR илуминаторON)
Minimalno osvjetljenje (30 IRE) Boja: 0,06 lx (F1.2, View-DR OFF, VE OFF, AGC ON, 1/30 s,
30 fps),B / W: 0 lx (IR илуминаторON)
Dynamic Range Еквивалентдо90 dB sa View-DR технологијеS / N Ratio (Gain 0 dB) Више
од 50 dB Gain Auto
Брзина затварача1/1 s do 1 / 10,000 s iris.
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Стање наWhite ATW, ATW-PRO, Флуоресцентна лампа, Mercury лампа, лампа натријум
паре, метал-халогена лампа, White LED, једним притискомWB, Manual.
Lens Уграђени варифокални објектив Easy Zoom.
Однос зумирања Оптичкиzoom 3x,Дигиталниzoom 4x.Укупноzoom 12x zum.
Easy Focus za Setup,Хоризонтални угао гледања105.3 ° do 35,6 °,Вертикални Угао56,9 ° до
20,1 °, Даљина фокусаf = 3,0 mm do 9,0 mm.F-бројF1.2 (Wide) na F2.1 (Tele) Минимум
Удаљеност објекта 300mm
Функција камере :
Дан / Ноћ повезан сEasy Focus
Wide-D View-DR,XDNR стабилизатор слике
Приватност маскирања (број) 20
Максимална резолуција 1920 x 1080
Формат компресијеH.264, JPEG H.264 : 60fps
ОпсегBit Rate Setting 64 kbps do 32 Mbps.
Интелигентни Виде/Аудио Аналитика :
Аналитика архитектуре DEPA Advanced,Inteligentni Motion Detection,детекција
лица,сценска аналитика.
Tamper alarm
Audio :
Компресија ФорматG.711 / G.726 / AAC (16 kHz, 48 kHz)
Мрежа :
ПротоколиIPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP *, HTTP, DHCP, DNS, NTP, RTP / RTCP,
RTSP прекоTCP, RTSP прекоHTTP, SMTP, IPv6, HTTPS, SNMP (v1, v2c, v3), FTP ( klijent),
SSL Подржан јеSSM (Извор ПосебниMulticast).
Инерфејс:
Аналогни Видео излазBNC x1 700 TV линија.
Аналогни монитор излаз за подешавање
10

Phono прикључак x1
Улаз за микрофонMini Jack (mono)
линијски улазMini Jack (mono)
линијски излазMini Jack (mono)
Network Port 10BASE-T / 100BASE-TX (RJ-45)
Аларм улаз (Улаз сензора) x2
Аларм излаз x2 (механички релеја електрично изолирана од камере)
kartice SD x 1 Potvrđeni SD картицаTip Max. 64 GB.

КамераSONY SNC-EB600B или одговарајуће

Опис:
Високог квалитета слике и ниског нивоа шума обезбеђује саEXMOR CMOS сензором
високе резолуције. Максимална резолуција слике која се постиже 1280 x 1024 у формату
16:9 и 30fps.IPELA ENGINE доноси побољшануView-DR.XDNR(изврсну динамичку
редукцију шума)и DEPA напредну видео и аудио аналитику.ПлатформаDEPA нуди
интелигентну видеоаналитику обезбеђену са интелигенцијом камере и правилима
филтерима који одређују која слика ће бити забележена и када ће се огласити
аларм.Камера поседује вишеструки видео кодекH.264,JPG и аудио
кодекAAC/G.726/G.711.Сценска аналитика је појачана јединственим карактеристикама
као што је детекција лица напредна анализа покрета.

Техничка спецификција:
Сензор слике" 1/3-type прогресивниExmor CMOS.
Број Ефективних пиксела 1,37 мегапиксела.
Синхронизација система интерна.
Минимално освјетљење (50 IRE)Боја: 0.05 lx (F1.0, View - DR OFF, VE OFF, ON AGC, 1/
30 s, 30 fps) B / W:0,04 lx (F1.0, View - DR OFF, VE OFF, ON AGC, 1/ 30 s, 30
fps)Минимално освјетљење (30 IRE) боја:0.03 lx (F1.0, View - DR OFF, VE OFF, ON AGC,
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1/ 30 s, 30 fps) B / W : 0,02 lx (F1.0, View - DR OFF, VE OFF, ON AGC, 1/ 30 s, 30 fps)
Динамички опсег еквивалент 130 dB sa View – DR технологијом
S / N Однос( Gain 0 dB ) Више од50 dB ( Gain 0 dB).
Брзина затварача 1/1 s do 1/10, 00.Контрола експозиције компензација експозиције, AGC ,
брзина затварача, Ирис Баланс беле боје ATW, ATW – PRO.
Објектив= CS - mount објектив varifokal.Постављен фокус (EASY FOCUS)
Оптички зум2.7x дигитални зоом 4x Укупно зоом10.8xХоризонтални угао гледања од 92,5
° Ц до 35,7 Вертикални угао гледања од 72,7 ° Ц до 28,6 °.
Минимална удаљеност објекта 200 mm.

Функције камере:

Дан/Ноћ реални(Day/night true)
Wide-D View-DR
Заштита Маскирање Четвороугаони.
Заштита Маскирање 20.
Преклапање 3 позиције знакова (кодек, Датум и време, догађај, Текст (максимално 64
знака).
Резолуција 1280 x 1024.
Формат компресијеH.264
Максимално Фрејмова: 30 fps H.264 (1280 x 1024) JPEG: 30 fps (1280 x 1080)
Прилагодљива контрола H.264,Контрола ширине фреквенцијског појасаJPEG,Број
клијената 20.
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Интелигентни Видео / Аудио Аналитика:

Напредна дијагностика сликеDEPA Интелигентна детекција покрета.Детекција лица,
Tamper alarm.

Мрежа:

ПротоколиIPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP *, HTTP, DHCP, DNS, NTP, RTP / RTCP,
RTSP прекоTCP, SMTP прекоHTTP, IPv6, HTTPS, FTP (клијент), SNMP (v1, v2c, v3) , SSL
Подржан јеSSM (Извор ПосебниMulticast).БројIP адреса/ MAC адреса1.

Интерфејс:

Аналогни монитор излаз за подешавањеMini Jack x1
Network Port 10BASE-T / 100BASE-TX (RJ-45)

Понуда понуђача, мора да садржи све тражене ставке из „Техничке спецификације“,
у супротном понуда је неодговарајућа.
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IV 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.

1.1 Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕза учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.75. ЗЈН и то:
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75, ст. 1, тач. 1) Закона);
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75, ст. 1, тач. 2) Закона);
3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75, ст. 1, тач. 4) Закона);
4. Да има важећу дозволу за обављање делатности, која је предмет јавне набавке
издате од стране надлежног органа (лиценцу издату од стране МУП-а за
обављање послова монтаже, пуштања у рад и одржавање система техничке
заштите и обуке корисника; чл. 75, ст. 1, тач. 5) Закона);
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантују да немају
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понудe.

1.2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.76 Закона, и то:
а) финансијски капацитет:
- да је за претходне три обрачунске године (2014, 2015, и 2016.) имао минимални
годишњи приход од обављања делатности у висини од 2.500.000,00 динара по
години.
б) пословни капацитет:
- да је понуђач у претходне три године (2014, 2015. и 2016. години) извршио
испоруку, монтажу и инсталацију опреме за видео надзор у укупном износу од
2.500.000,00 динара без ПДВ-а;
- да понуђач поседује важећи сертификат ISO 27001:2005 (системи менаџмент
безбедношћу информација); ISO 9001:2008 (систем управљања квалитетом из
области контролисања – менаџмент из контролног центра, извођење сиситема IT
мреже, безбедносно технички системи-видео обезбеђење) и SRPSA.L.002:2008 о
контролисању услуга приватног обезбеђења (област контролисања, техничка
заштита, видео обезбеђење);
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да је понуђач овлашћен од произвођача понуђене опреме, да обезбеди инсталацију,
подешавање система, пуштање у рад, продају, сервисирање, одржавањеи техничку
подршку (MAF);
- да понуђач има усвојен акт о процени ризика у складу са одредбама Закона о
безбедности и здравља на раду;
- да камере које се нуде буду атестиране од зрачења, тј. да поседују ЕМЦ-атест (атест
за електро магнетну компатибилност).
- да програм видео надзора буде од истог произвођача као камере како би се могле
искористити све функције и карактеристике из камере
в) технички капацитет:
- опрема из техничке документације мора да испуњава све карактеристике и
функције наведене у документацији.
г) кадровски капацитет:
- да понуђач има најмање 2 (два) запослена лица у радном односу (на одређено
или неодређено време) који у складу са чланом 6. став 1.Закона о приватном
обезбеђењу (''Сл. Гл.РС'' Бр.104/2013 и 42/2015), имају важећу лиценцу за вршење
послова монтаже, пуштања у рад, одржавање система техничке заштите и обуке
корисника издата од МУП РС и који ће бити одговорни за реализацију предметне
набавке. Такође, да радници поседују сертификат од произвођача камера за
инсталацију истих.
-

1.3 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75.став 1. тач. 1) до 4) Закона и
услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
1.4 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.
Услов из члана 75.став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност
тог услова.
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1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
•

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ:
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
Решење надлежног Привредног суда из регистра привредног субјекта

•

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ:
Правна лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверење 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;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег
суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела
организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица:
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

•

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
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Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда
•

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Доказ:
Да има важећу дозволу за обављање делатности, која је предмет јавне набавке издате
од стране надлежног органа (лиценцу издату од стране МУП-а за обављање
послова монтаже, пуштања у рад и одржавање система техничке заштите и
обуке корисника;
Доказ мора бити важећи у току подношења понуде

•

Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ:
Потписан и оверен Образац брoj XI. Изјава мора да буде потписана од стране
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
а) Финансијски капацитет:
Извештај о бонитету за јавне набавке Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) са
сажетим приказом биланса стања и успеха за претходне три обрачунске године (2014,
2015. и 2016. година), или Биланс стања и Биланс успеха за претходне три обрачунске
године (2014, 2015. и 2016. година). Изузетно: Привредни субјект који, у складу са
законом којим се регулише порез на доходак грађана, води пословне књиге по систему
простог књиговодства, доставља биланс успеха, оверен од стране надлежног пореског
органа на чијој територији је регистровао обављање делатности за претходне три године,
(2014, 2015. и 2016.) или издат од стране Агенције за привредне регистре.
Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања
(паушалац), доставља потврду пословне банке о оствареном укупном промету на
пословном-текућем рачуну за претходне три обрачунске године (2014, 2015. и 2016.
годину).
б.) Пословни капацитет:
- доказује се референц листом која је валидна само у случају да су за испоручена добра,
достављене копије уговора или рачуна (фактура) издатих купцима/инвеститорима или
потврдама референтне листе од стране ранијих корисника (оверене и потписане од
стране одговорног лица са контакт подацима истих). Образац референтне (7.) листе
понуђача и Образац потврде (8.) референтне листе крајњег корисника саставни су део
конкурсне документације,
-доказује се копијом важећег сертификата: ISO 27001:2005 (системи менаџмента
безбедношћу информација), ISO 9001:2008 (систем управљања квалитетом из области
контролисања – менаџмент из контролног центра, извођење система IT мреже,
безбедносно технички системи-видео обезбеђење) и SRPS A.L.002:2008 о контролисању
услуга приватног обезбеђења (област контролисања, техничка заштита, видео
обезбеђење),
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- доказује се копијом сертификата, потврде (MAF) којом произвођач понуђене опреме
потврђује и овлашћује фирму да је квалификована да обезбеди инсталацију, подешавање
система, пуштање у рад, продају, сервисиранје, одржавање и техничку подршку на
понуђеној опреми конкретно у овој јавној набавци,
- доказује се копијом потврде издате од фирме која је урадила Акта о процени ризика или
актом о доношењу/усвајању акта о процени ризика,
- доказује се копијом атеста, потврде ЕМЦ (атест за електро магнетну компатибилност),
- декларација за Софтвер за видео надзор, који треба да је од истог произвођача као и
камере.

в.) Технички капацитет:
- доказује се изјавом понуђача на сопственом меморандуму да опрема из техничке
спецификације испуњава све карактеристике и функције наведене у конкурсној
документацији.
г.) Кадровски капацитет:
- доказује се достављањем списка кадрова који ће бити задужен за инсталацију опреме,
најмање 2 лица. Уз списак се обавезно достављају копије М/МА образаца за запослена
лица, односно копије уговора по којем је лице ангажовано, уколико је лице ангажовано
по основу уговора о привременим и повременим пословима и копије лиценце издате од
МУП-а на име радника.
Обавезно доставити и копије сертификата за инсталацију камера, издате од стране
произвођача опреме која је предмет набавке, на име лица која ће вршити инсталацију
исте.
Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњавају услове из члана 75 став 1, тач.1) до 4) Закона, док
доказ да се испуњава услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона испуњава понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна предвиђена
дозвола
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача
достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75 став 1, тач. 1) до 4) Закона, а
доказ о испуњености услова из члана 75. Став1. Тачка 5) Закона за део набавке који ће
извршити преко подизвођача.
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности
јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став1. тачка 5) Закона
понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио
извршење тог дела набавке.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија,
а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
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понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву (уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом), ако понуђач наведе у понуди интернет страницуна којој су
тражени подаци јавно доступни.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа
те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
•

Како се за предметну јавну набавку спроводи поступак јавне набавке мале
вредности, а сходно члану 77. став 4. Закона о јавним набавкама, испуњеност
обавезних услова, понуђач ће доказати подношењем изјаве, путем које ће под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврдити да испуњава услове.

•

Да би доказао да испуњава услове из члана 75. тачке 1. до 4. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) уместо
горенаведених обавезних доказа дефинисаним у тачкама 1. до 4., понуђач
потписује и оверова печатом изјаву о испуњености услова. У оквиру конкурсне
документације налази се образац изјаве коју понуђач треба да попуни.

•

Понуђач уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре
није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова
из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4), с обзиром да је исти јавно доступан на интернет
страници АПР-а,под условом да наведе адресу интернет странице на којој је
тражени документ јавно доступан и да уз понуду достави Решење о упису у регистар
понуђача које води АПР.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.

2.НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу:
Општина Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 1, 21205 Сремски Карловци,
са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку –
ВИДЕО НАДЗОР НА РАСКРСНИЦАМА И УСТАНОВАМА
редни број-ЈН МВVIII-1-1-2
-НЕ ОТВАРАТИПонуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до дана
09. 05. 2017. године до 11:00 часова.
Отварање понуда ће се вршити истог дана у 11:30 часова у канцеларији број 27,
Општина Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 1, Сремски Карловци
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 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.
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Понуда мора да садржи:
1.) Образац понуде (Образац 1.);
2.) Образац структуре понуђене цене (Образац 2.);
3.) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3.), ако се понуђач одлучи да
искаже трошкове припремања понуде;
4.) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл.75. ЗЈН (Образац 4.);
5.)
Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке - чл.75. ЗЈН (Образац 4.1.), уколико понуђач подноси понуду са
подизвођачем;
6.) Образац изјаве о поштовању обавезе из члана 75. став 2. ЗЈН (Образац 5.)
7.) Образац изјаве о независној понуди (Образац 6.);
8.) Списак изведених радова (Образац 7.);
9.) Потврда о изведеним радовима (Образац 8.);
10.) Модел уговора;
11.) Споразум, у случају подношења заједничке понуде.

Напомена:
- Образац понуде, Образац структуре цене и Образац трошкова припреме понуде, у
случају групе понуђача, потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови
групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити
наведен у споразуму из члана 81, став 4. Закона о јавним набавкама.
-

Образац изјаве о независној понуди, Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75.став
2. Закона у случају групе понуђача морају бити потписани од стране овлашћеног лица
сваког од понуђача из групе понуђача и оверена печатима.
3. ПАРТИЈЕ:
Ова набавка није обликована у више посебних истоврсних целина (партија).
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА:
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ:
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Сремски
Карловци, Трг Бранка Радичевића број 1, 21205 Сремски Карловци, са назнаком:
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„Измена понуде за ЈН МВ-ВИДЕО НАДЗОР НА РАСКРСНИЦАМА И
УСТАНОВАМА, редни број: ЈН МВ VIII-1-1-2- НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Допуна понудеза ЈН MВ-ВИДЕО НАДЗОР НА РАСКРСНИЦАМА И
УСТАНОВАМА, редни број: ЈН МВ VIII-1-1-2- НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Опозив понудеза ЈН МВ- ВИДЕО НАДЗОР НА РАСКРСНИЦАМА И
УСТАНОВАМА, редни број: ЈН МВ VIII-1-1-2- НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Измена и допуна понуде за ЈН МВ-ВИДЕО НАДЗОР НА РАСКРСНИЦАМА И
УСТАНОВАМА, редни број: ЈН МВ VIII-1-1-2- 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, 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
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 понуденаводи 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.
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8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81.ст. 4. тач. 1) и 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,
опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

у складу са чланом 81. став 5. Закона и следеће податке:
•
•
•

понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
понуђачу који ће издати рачун,
рачуну на који ће бити извршено плаћање,

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Захтеви у погледу услова и начина плаћања:
Плаћање ће се вршити у року од 30 дана по испостављеној фактури.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Захтеви у погледу начина, места и рока набавке предмета ЈН:
Место испоруке добара- Општина Сремски Карловци
Рок испоруке добара- је 30 (тридесет) дана од дана закључења уговора и
осталих неопходних услова.

обезбеђивање
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Захтеви у погледу гаранције предметне набавке:
Гарантни рок: 2 (две) године од испоруке добара (минимум)
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 је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закон

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Врста финансијских обезбеђења којима понуђач обезбеђује испуњење својих обавеза у
поступку јавне набавке су:
а) Бланко сопствена меница за добро извршење посла - Изабрани понуђач се
обавезује да у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу бланко сопствену меницу,
која мора бити евидентирана у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ
понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, оверену од своје
пословне банке. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног
лица за заступање.
Уз меницу мора бити достављено:
А) менично овлашћење – писмо (попуњено и оверено), а које мора да садржи назив:
• корисника (наручилац:Општина Сремски Карловци,Трг Бранка Радичевића бр.1)
• предмет јавне набавке (ЈН МВ ВИДЕО НАДЗОР НА РАСКРСНИЦАМА И
УСТАНОВАМА, редни број ЈН МВVIII-1-1-2)
• износ на који се издаје (20% од укупне вредностиуговора без ПДВ-а)
• рок важности (30 (тридесет) дана дужи од истека рока важности уговора)
Б) копија картона депонованих потписа која је издата од стране пословне банке коју
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму,
В) ОП образац (оверени потписи лица за заступање) и
Г) доказ о регистрацији менице.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
бланко сопствене менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће
уновчити бланко сопствену меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде
24

извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднето
менично овлашћење - писмо не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове
од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ или промењену месну надлежност за
решавање спорова.
Пример меничног овлашћења:
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА / ПИСМА за добро извршење посла
На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр.16/65, 54/70 и
57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна повеља), менични
дужник предаје
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО за добро извршење посла
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ серијски бр. ____________
МЕНИЧНИ ДУЖНИК –
ПРАВНО ЛИЦЕ:

Седиште и адреса:

Матични број:

Порески број:

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ

Општина Сремски Карловци

Седиште и адреса:

21205 Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 1

Матични број:

08139199
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Порески број:

102828498

Текући рачун:

840-151640-41

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског
броја: __________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних
услова за исплату.
Меница и менично овлашћење се издају као гаранција за добро извршење посла
коју је менични дужник поднео у поступку јавне набавке– ЈН МВ ВИДЕО НАДЗОР НА
РАСКРСНИЦАМА И УСТАНОВАМА, редни број ЈН МВVIII-1-1-2
.Меница и менично овлашћење се издају са роком важности који је 30 (тридесет)
дана дужи од истека рока важности уговора.
Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се
односи
менично
овлашћење
на
износ
од
______________дин.(словима:___________________________________________)
што
представља 20% без ПДВ од износа уговора који је Менични дужник уговорио.
Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да
безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна
Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за
наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на
рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о
платном промету и прописима донетим на основу овог Закона.
Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања важења понуде
дође до промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање
средствима са рачуна Меничног дужника и других промена које су од значаја за платни
промет. За све спорове који евентуално настану надлежан је суд у Новом Саду.

Датум издавања овлашћења

Потпис овлашћеног меничног дужника
МП

____________________

_________________________
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б) Бланко сопствена меница за отклањање недостатака у гарантном рокуИзабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје монтиране опреме Наручиоцу
преда бланко сопствену, соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року,
која мора бити евидентирана у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ
понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, оверену од своје
пословне банке. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног
лица за заступање.
Уз меницу мора бити достављено:
А)менично овлашћење – писмо (попуњено и оверено), а које мора да садржи назив:
• корисника (наручилац:Општина Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића бр.1)
• предмет јавне набавке (ЈН МВ ВИДЕО НАДЗОР НА РАСКРСНИЦАМА И
УСТАНОВАМА, редни број ЈН МВVIII-1-1-2)
• износ на који се издаје (10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а)
• рок важности (24 месеца од примопредаје монтиране опреме )
Б) копија картона депонованих потписа која је издата од стране пословне банке коју
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму,
В) ОП образац (оверени потписи лица за заступање) и
Г) доказ о регистрацији менице.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност бланко сопствене менице за отклањање недостатака у гарантном року мора да
се продужи. Наручилац ће уновчити бланко сопствену меницу за отклањање
недостатака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднето менично овлашћење - писмо
не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио
Наручилац, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
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Пример меничног овлашћења:
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА / ПИСМА за отклањање недостатака у
гарантном року
На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр.16/65, 54/70 и
57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна повеља), менични
дужник предаје
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО за отклањање недостатака у гарантном року
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ серијски бр. ____________
МЕНИЧНИ ДУЖНИК –
ПРАВНО ЛИЦЕ:

Седиште и адреса:

Матични број:

Порески број:

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ

Општина Сремски Карловци

Седиште и адреса:

21205 Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 1

Матични број:

08139199

Порески број:

102828498

Текући рачун:

840-151640-41
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Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског
броја: __________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних
услова за исплату.
Меница и менично овлашћење се издају као гаранција за отклањање
недостатака у гарантном рокукоју је менични дужник поднео у поступку јавне
набавке– ЈН МВ ВИДЕО НАДЗОР НА РАСКРСНИЦАМА И УСТАНОВАМА, редни
број ЈН МВVIII-1-1-2
.Меница и менично овлашћење се издају са роком важности од 24 месеца од дана
примопредаје опреме.
Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се
односи
менично
овлашћење
на
износ
од
______________дин.(словима:___________________________________________)
што
представља 10% без ПДВ од износа уговора који је Менични дужник уговорио.
Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да
безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна
Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за
наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на
рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о
платном промету и прописима донетим на основу овог Закона.
Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања важења понуде
дође до промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање
средствима са рачуна Меничног дужника и других промена које су од значаја за платни
промет. За све спорове који евентуално настану надлежан је суд у Новом Саду.

Датум издавања овлашћења

Потпис овлашћеног меничног дужника
МП

Напомена: Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај услов испуњавају
заједнички. Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачима овај услов понуђач мора
испунити самостално, док подизвођачи не морају испунити наведени услов.
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12. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ
О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија
и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику, на адресу Наручиоца – Општина Сремски
Карловци, 21205 Сремски Карловци, ул.Трг Бранка Радичевића бр.1 или путем
електронске поште: javnenabavkesk@gmail.com, тражити од Наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН МВ VIII-1-1-2.
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 информација и појашњења телефонски није дозвољено.
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Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. ЗЈН, и то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна
дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
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. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“.
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
19. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ:
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 од дана
објављивања позива за подношење понуда.
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Доказ може бити:
1.) правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа;
2.) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у
поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
3.) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4.) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у
уговореном року;
5.) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са
пројектом, односно уговором;
6.) изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7.) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
8.) 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.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.Захтев
за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail
javnenabavkesk@gmail.com,факсом на број 021/685307 6или препорученом пошиљком са
повратницом.Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом 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,
најкасније у року од 2 данаод дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања. Ова одредба се не примењује ако
подносилац захтева или са њим повезано лице није учествовало у поступку.
У случају подношења захтева за заштиту права којим се оспорава врста поступка,
садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације долази до застоја
рока за подношење понуда.
Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке,
до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права [осим у случају преговарачког
поступка из члана 36. став 1. тачка 4) Закона].
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је
односно 5 дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки
и сајту наручиоца.
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
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подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео
пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
60.000,00 динара попуњавањем налога за уплату на следећи начин:
• број жиро рачуна: 840-30678845-06,
• позив на број: број или ознака ЈН поводом које се подноси ЗЗП
• шифра плаћања: 153
• сврха плаћања: такса за ЗЗП, назив наручиоца, број или ознака ЈН
• прималац: Буџет Републике Србије
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од
8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.Закона.
НАПОМЕНА:
Понуђачи треба да понуду и све прилоге у понуди потпишу и овере печатом на означеним
местима. Исто тако треба да испуне сва празна поља у табелама, каo и да попуне модел
уговора (налази се у оквиру конкурсне документације), овере печатом и ставе потпис
одговорног лица, чиме потврђују да се слажу са моделом уговора.Пожељно је да сви
документи поднети уз понуду буду повезани траком - спиралом у целини и запечаћени,
тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни
листови, односно прилози, а да се видно не оштете.
Наручилац неће одбити прихватљиву понуду понуђача због формалних недостатака.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ВИДЕО НАДЗОР НА РАСКРСНИЦАМА И УСТАНОВАМА
редни број: ЈН МВ VIII-1-1-2
1. ОБРАЗАЦ
Понуда бр _____________од _______________ за јавну набавку
ВИДЕО НАДЗОР НА РАСКРСНИЦАМА И УСТАНОВАМА
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача;
Порески идентификациони број (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

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

2)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

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

2)

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

3)

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

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

36

Укупна цена без ПДВ-а:
Укупна цена са ПДВ-ом:

Рок испоруке и монтаже (не дуже од 30 дана)

Гарантни рок (не краћи од 24 месеца)

Рок и начин плаћања:

у року од 30 дана након што изабрани понуђач
достави коректно сачињену коначну фактуру на
износ из његове понуде.

Рок важења понуде (у данима, не краћи од 30
дана):

_________________ дана

НАПОМЕНА: услови Наручиоца за рок испоруке и монтаже, гарантни рок, рок и начин
плаћања и рок важења понуде су искључивог карактера, односно понуда понуђача која не
прихвата услове Наручиоца биће одбијена као неприхватљива.

Дана, ___. ___.2017.год.

Понуђач/носилац групе
М.П.
____________________

Напомене:
„Образац понуде“ понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде
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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПРЕМА ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ СА
УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
2. ОБРАЗАЦ
ВИДЕО НАДЗОР НА РАСКРНИЦИ ЗМАЈ ЈОВИНЕ И ПРЕРАДОВИЋЕВЕ УЛИЦЕ

Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Опис радова и материјала

Камера IP Full HD SNC-EB632R
или одговарајуће
Камера IP Full HD SNC-VB632D
или одговарајуће
Носач за монтажу на стубједноструки
8-Portni 10/100mb/s poe свич са 4
пое порта
LCD монитор
дијагонала32"(81cm)
резолуција1366x768 px
Зидни носачLCD монитора до75
kg
HDMI-Кабел дужине 5 метара
Бренд рачунарDesktop Mini Intel
Core i3 1.9GHz или одговарајуће,
RAM меморија4GB
Рек орман400/300/200
Power Beam AC 25dBi Wireless
антена
Поцинковани носач за безжични
пренос
Mikrotik Router Board 5xLan /Wan
port 10/100mb/s
Подсклоп са 6 утичних места
Lan кабалFTP Cat5e Outdoor
FTP Cat5E outdoor sam, носећи
кабал са сајлом
КонекторSFTP RJ45
Струјни кабал3x1.5 PPY
PVC Регали16x16 за полагање
инсталације 2 метра
Монтажа безжичног преноса
видео надзора и подешавање
фреквенција

Јед.
мер
е

Кол
ичин
а

ком

3

ком

1

ком

7

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

3

ком

4

ком

4

ком

1

ком
m

3
50

m

350

ком
m

30
30

ком

30

ком

4

Јединич
на
цена без
ПДВ

Јединич
на
цена са
ПДВ

Укупна
цена без
ПДВ

Укупна
цена са
ПДВ
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20. Монтажа камера видео надзора,
усмерење подешавање и
ком
1
програмирање интелигентних
функција уIP камери
ВИДЕО НАДЗОР У ОБРАЗОВНИМ УСТАНОВAМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
1.

2.

3.
4.
5.
6.

КамераSony IP HD типа SNCEB-600B (дан/ноћ) или
одговарајуће
Спољно кућиште са грејачем,
термостатом и вентилатором
бочно отварање
Метални носач са каналом за
пролаз каблова
8-Portni 10/100mb/s Poeсвич са4
- poe porta 802.3
Рек орман за зидну монтажу
400/300/200
HDMI Кабел дужине 5 метарa

ком

ком
ком
ком
ком
ком

Бренд рачунарDesctop Mini Intel
Core i3 1.9GHz ili
одговарајућеRAM
меморија4GB

ком

8.

Модуларни микро утикачRJ45

ком

9.
10.

Мрежни кабалCat5e UC300
300MHz
Струјни кабал3x1.5 PPY

11.

Подсклоп са 6 утичних места

ком

12.

Двополни утикач масив равни

ком

13.

PVC Регали16x16 за полагање
инсталације 2 метрa
Инсталирање софтвера видео
надзора подешавање рада
апликације
Монтажа и повезивање опреме
на изведену инсталацију
усмерење камера и повезивање
на централни систем

7.

14.

15.

6

6
6
2
2
2

2

40

m

400

m

60

ком
ком

ком

2
2
100
2

2
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УКУПНО БЕЗ ПДВ:
ИЗНОС ПДВ:
УКУПНО СА ПДВ:

Датум:

Понуђач:
М. П

______________________

_________________________

Упутство за попуњавање:
1. Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац,
2. Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
- у вертикалну колону „Јединична цена без ПДВ-а“ уписати колико износи јединична цена
без ПДВ-а и једнична цена са ПДВ-ом за сваки тражени артикал;
- у вертикалну колону „Укупна цена без ПДВ-а“ уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки
тражени артикал, а добија се када се јединична цена без ПДВ-а помножи са траженим
количинама и на исти начин попунити „Укупну цену са ПДВ-ом“.

Напомена:
Образац структуре цене 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 структуре
цене 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.
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
3. ОБРАЗАЦ
У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр,
124/2012, 14/2015 и 68/2015) као и чланом 6. и 15. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације („Службени гласник Републике Србије“ бр. 86/2015),
достављамо образац са структуром трошкова за припремање понуде у јавној набавци:
Видео надзора на раскрсницама у установама, редни број ЈН МВ VIII-1-1-2и то:
За припремање понуде по објављеној конкурсној документацији у предметној
јавној набавци,
Понуђач:____________________________, из ______________________ је имао следеће
трошкове:

Ред.
бр.

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

1.
2.
3.
4.
5.
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА:

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

Дана, ___. ___.2017.год.

М.П.

__________________________
Потпис понуђача
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IX ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
4. ОБРАЗАЦ

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Понуђач ____________________________________________________________________
[навести назив понуђача]
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу

ИЗЈАВУ

у поступку јавне набавке:ВИДЕО НАДЗОР НА РАСКРСНИЦАМА И
УСТАНОВАМА,редни број ЈН МВ VIII-1-1-2 испуњава све услове из чл. 75 Закона,
односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Понуђач 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;
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);

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.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
4.1) ОБРАЗАЦ

Подизвођач___________________________________________________________________
[навести назив подизвођача]
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем
следећу

ИЗЈАВУ

у поступку јавне набавке: Видео надзора на раскрсницама у установама,,редни број ЈН
МВ VIII-1-1-2 испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Подизвођач 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;
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);

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом
НАПОМЕНА: образац копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача.
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X ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН
5)ОБРАЗАЦ
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач______________________ у поступку јавне набавке мале вредности :ВИДЕО
НАДЗОР НА РАСКРСНИЦАМА И УСТАНОВАМА, редни број ЈН МВ VIII-1-1-2
поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, као и заштити животне средине, као и да немају
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XI ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
6.ОБРАЗАЦ

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

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке добара ВИДЕО НАДЗОР НА РАСКРСНИЦАМА И
УСТАНОВАМА
ЈН МВ VIII-1-1-2, поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.
Датум:
______________

Понуђач:
М.П

___________________________

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

45

XII СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
7. ОБРАЗАЦ
Образац 7. подразумева вредност изведних радова на пословима увођења видео
надзора без ПДВ-а у току 2014., 2015. и 2016. године.
Ред.
бр.

Вредност изведених
радова за предметну
набавку без ПДВ-а

НАРУЧИЛАЦ
Инвеститор

Датум закључења
уговора

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а:
_______________________________________
У прилогу Списка изведених радова са Изјавом о испуњености услова - стручне
референце достављам следеће доказе: копије уговора или рачуна (фактура) издатих
купцима/инвеститорима или потврдама референтне листе од стране ранијих корисника
(оверене и потписане од стране одговорног лица са контакт подацима истих).
НАПОМЕНА: Образац копирати у довољном броју примерака.
Датум: __________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
_________________________
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XIII ПОТВРДА О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА
8.ОБРАЗАЦ
Назив Наручиоца:
Седиште Наручиоца:
Адреса седишта:
Телефон:
Матични број:
ПИБ:
Место и датум издавања потврде:
На основу члана 77., а у вези члана 76. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац издаје
ПОТВРДУ
да је понуђач
_____________________________________________________________
(назив и седиште понуђача)
у претходној _____. години, Наручиоцу извело испоруку, монтажу и инсталацију опреме
______________________________ која је предмет јавне набавке у укупној вредности од
___________________ динара без ПДВ-а, на основу уговора бр.__________________, од
______________.
Потврда се издаје на захтев Извођача радова ради учешћа на тендеру и у друге
сврхе се не може користити.
Да су подаци тачни својим потписом потврђује:
М.П.

Потпис овлашћеног лица
____________________

Напомена:
Образац копирати у потребном броју примерака.

47

XIV ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ
9.ОБРАЗАЦ

На основу Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности добара која
се односи на „Видео надзора на раскрсницама и установама, редни број ЈН МВ VIII-1-1-2,
издајем следећу
ПОТВРДУ
Понуђач _____________________________________________, са седиштем у
_______________________________, матични број _______________________, ПИБ
_______________________________, извршио је дана ___.__.2017. године обилазак
локације, објекта који је предмет ове јавне набавке, чиме је испунио услов за учешће у
поступку.

Овлашћено лица Понуђача

Овлашћено лице Наручиоца
М.П.

__________________________

_________________________

Напомена:
Обилазак локације није ОБАВЕЗАН. Обилазак се заказује путем е - mail адресе
javnenabavkesk@gmail.com, дан раније. Обиазак локације служи понуђачу да се боље
упозна са предметом јавне набавке ради сачињавња прихватљиве понуде.
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XV. МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О НАБАВЦИ добара
ВИДЕО НАДЗОР НА РАСКРСНИЦАМА И УСТАНОВАМА
редни број ЈН МВ VIII-1-1-2

Закључен дана _______ 2017. године, између:
1. ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ, Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића бр.
1, коју заступа Ненад Миленковић, председник (у даљем тексту:Наручилац ), МБР:
08139199 , ПИБ: 102828498 са једне стране и
2. ______________________, улица__________________из ___________________, као
најуспешнији
понуђач
(у
даљем
тексту:
Испоручилац),
кога
заступа_________________ (директор), МБР:_____________, ПИБ:_____________,
број рачуна __________________ код _________________ банке.
Остали учесници у заједничкој понуди:
(назив, седиште, адреса, матични број, ПИБ, лице овлашћено за заступање)
1.______________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________
Подизвођачи:
(назив, седиште, адреса, матични број, ПИБ, лице овлашћено за заступање)
1.______________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________
(У случају подношења заједничке понуде, односно понуде саучешћем подизвођача, у
уговору ће бити наведени сви понуђачи изгрупе понуђача, односно сви подизвођачи)
Заједнички назив за учеснике у овом послу је: Уговорне стране.
Уговорне стране су се сагласиле о следећем:
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УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ:
Да је Наручилац у поступку јавне набавке мале вредности, број ЈН МВ VIII-1-1-2
извршио прикупљање понуда за предметна добра.
Да
је
Испоручилац
доставио
понуду
број
______________
од
________________године која је саставни део овог Уговора. (у уговору ће се навести број и
датум понуде заведене код Наручиоца)
Да је Наручилац доделио уговор о јавној набавци Испоручиоцу Одлуком број
_____________од __________________ године.
Да је Испоручилац носилац заједничке понуде групе понуђача број____, чији су
чланови групе следећи:
*
_____________________________
из
__________,
улица
_________________________бр___, ПИБ ______________, МБ ___________, које заступа
директор_________________________________.
*
_____________________________
из
__________,
улица
_________________________бр___, ПИБ ______________, МБ ___________, које заступа
директор_________________________________.
(попуњава се само у случају заједничке понуде; навести све чланове групе понуђача према
наведеном моделу уговора)
Члан 1.
Предмет уговора је купопродаја, монтажа добара и пуштање у рад - видео надзора
на раскрсницама и установама, у спроведеном поступку јавне набавке мале вредности а
исказане у спецификацији.
Понуда са спецификацијом из става 1. овог члана чини саставни део овог уговора.
Члан 2.
Уговорена вредност јавне набавке износи ________ без пдв-а, односно __________са
пдв-ом, сходно понуди бр.___________ од ______ 2017.године.
Укупна уговорена вредност добара обухвата набавку са свим увозним дажбинама и
трошковима превоза, испоруку, монтажу, редовно одржавање и све поправке са резервним
деловима у понуђеном гарантном року, као и све друге зависне трошкове.
Цена је фиксна односно не може се мењати током трајања уговора.
Члан 3.
Испоручилац ће приликом потписивања Уговора доставити Наручиоцу:
Бланко сопствена меница за добро извршење посла која мора бити евидентирана
у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ понуђач уз меницу доставља копију
захтева за регистрацију менице, оверену од своје пословне банке. Меница мора бити
оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица за заступање.
Уз меницу мора бити достављено:
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А)менично овлашћење – писмо (попуњено и оверено), а које мора да садржи назив:
• корисника (наручилац:Општина Сремски Карловци,Трг Бранка Радичевића бр.1)
• предмет јавне набавке (ЈН МВ ВИДЕО НАДЗОР НА РАСКРСНИЦАМА И
УСТАНОВАМА, редни број ЈН МВ VIII-1-1-2)
• износ на који се издаје (20% од укупне вредности уговора без ПДВ-а)
• рок важности (30 (тридесет) дана дужи од истека рока важности уговора)
Б)копија картона депонованих потписа која је издата од стране пословне банке коју
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму,
В)ОП образац (оверени потписи лица за заступање) и
Г) доказ о регистрацији менице.
Бланко сопствена меница за добро извршење посла биће платива Наручиоцу као накнада
за губитак до кога буде дошло због пропуста Испоручиоца да изврши своје обавезе по
Уговору.
Бланко сопствена меница за добро извршење посла биће изражена у динарима и у
облику предвиђеном конкурсном документацијом за предметнунабавку.
Бланко сопствена меница за добро извршење посла Наручилац ће вратити Испоручиоцу
најкасније тридесет (30) дана од дана када Испоручилац буде испунио своју обавезу да
изврши Уговор.
Уколико дође до продужетка рока испоруке, Испоручилац је у обавези да достави
Наручиоцу нову Бланко сопствену меницу за добро извршење посла са продуженим
роком дужим 30 дана од новоутврђеног рока за извршење посла.
Испоручилац се обавезује да преда Наручиоцу средство финансијског обезбеђења и
то:
Испоручилац је дужан да приликом примопредаје монтираних добара Наручиоцу
преда бланко сопствену, соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року (са
депо картоном, меничним овлашћењем и потврдом банке о регистрацији менице), која
гласи на износ од 10% уговорене вредности радова (без ПДВ-а) и са роком важења 3 (три)
дана дужим од гарантног рока. Ова бланко сопствена меница и менично овлашћење се
враћа Извршиоцу по истеку рока важности бланко сопствене менице. Наручилац је
овлашћен да уновчи финансијску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у
случају да Извршилац не извршава гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором.
Наручилац је овлашћен да уновчи средство обезбеђења ако понуђач не извршава
уговорне обавезе.
Извршилац
се
обавезује
да
ће
уговорене
подизвођачима/члановима групе понуђача (опционо):

обавезе

извршити

са

______________________________________, адреса__________________________;
______________________________________, адреса__________________________.
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У случају ангажовања подизвођача/чланова групе понуђача (опционо), Извршилац у
потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза, као да их је сам извео
односно извршио. (Ову одредбу изоставити ако није предвидео извршење уговорене
обавезе са подизвођачима односно са члановима групе понуђача).
Члан 4.
Испоручилацс е обавезује да ће испоруку, монтажу и пуштање у рад добара из члана 1.
уговора извршити у року од _____ дана од дана закључења уговора.
Испорука, монтажа и пуштање у рад се врши на раскрсници Змај Јовине и
Прерадовићеве улице и образовним установама на територији општине Сремски
Карловци.

Члан 5.
Испоручилац гарантује да добра која су предмет овог Уговора одговарају квалитету у
свему према стандардима. Испоручилац гарантује да опрема ради исправно и да нема
стварних недостатака, да не постоје правни недостаци, да купљена опрема потпуно
одговара свим техничким описима, карактеристикама и спецификацијама датим у оквиру
конкурсне документације и понуде, које су у прилогу овог уговора. Понуђени систем мора
бити отворен, тј. да има могућност проширења истим или сличним добрима.
Члан 6.
Наручилац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши на текући рачун
Испоручилац број ___________________ код банке __________________. Исплату
уговорене цене Испоручилац ће извршити по извршеном послу, у року од 30 дана по
пријему фактуре оверене од стране овлашћеног лица.
Члан 7.
Испоручилацје дужан да приликом испоруке достави прописану техничку
документацију за предметна добра и упутство за рад на српском језику.
Гарантни рок на исправност добра из чл. 1 уговора износи ______ месеци од дана
испоруке и монтаже.
У случају евентуалних кварова или неправилности у раду добара, Испоручилац је
дужан да у току гарантног рока поправи добра о сопственом трошку, у року од 48 сати од
пријема позива Наручиоца.
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Члан 8.
Наручилац се обавезује да именује лице које ће вршити контролу над испоруком и
монтажом добара. Квалитативну и квантитативну примопредају добара извршиће
овлашћено лице од стране Наручиоца и представник Испоручиоца, који записнички
констатују испоруку добара. Сматраће се да је Испоручилац предао уговорена добра даном
потписивања записника о примопредаји добара и отпремнице од стране овлашћеног лица
из става 1. овог члана.
Приликом примопредаје, Наручилац је дужан да испоручена добра на уобичајени
начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти
Испоручиоцу.
Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити
уобичајеним прегледом (скривене мане) Наручилац је дужан да о том недостатку сачини
записник о рекламацији и обавести Испоручиоца у року од 8 (осам) дана од дана када је
открио недостатак.
У случају рекламације Испоручилац је дужан да у року од 3 (три) дана, од дана
сачињавања записника о рекламацији испоручи нова добра одговарајућег квалитета или
замени добро на коме је утврђен недостатак новим добром без недостатака (испуњење
уговора).
Члан 9.
Наручилац може једнострано раскинути овај уговор уколико Испоручилац не
приступи испоруци добара из чл. 1. Уговора са компонентама и по спецификацији
назначеним у понуди, уколико неоправдано продужи рокове утврђене у члану 4. овог
Уговора и уколико се покаже да добра не одговарају квалитету и стандардима.
Испоручилац може једнострано раскинути овај уговор уколико Наручилац не изврши
плаћање по одредбама овог уговора.
Члан 10.
Уговорене стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани
овим уговором примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Уговорене стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно а у
случају да споразум није могућ, уговара се надлежност суда у Новом Саду.
Члан 11.
Овај уговор је сачињен у6 (шест) истоветних примерка, од којих свакој страни
припада по 3 (три) примерка.
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Испоручилац добара:
______________________

Наручилац:
________________________

Председник Ненад Миленковић
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