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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације 

у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању 

поступка јавне набавке бр. JНМВ.6-3/2019, од 23. 04. 2019. године, Наручилац – ЈП за 

комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу 

 
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 
ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Иђошки пут 4, покреће 

поступак јавне набавке мале вредности. 
 

   Предмет јавне набавке су добра: Опрема за праћење и извештавање о кретању 

моторних возила и радних маштина. 

 

Назив и ознака из општег речника набавки:  35120000 - Надзорни и сигурносни 

системи и уређаји 

 

Набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

Јавна набавка није обликована по партија. 
 

Конкурсну документацију,  заинтересована лица могу преузети  на Порталу јавних 
набавки и на интернет станици Наручиоца www.jpkikinda.rs 

 
Понуде се подносе непосредно или путем поште у затвореној коверти или  кутији  на 

адресу  Наручиоца: Кикинда, Иђошки пут 4, са назнаком: Понуда за  ЈНМВ-6-3/2019 

Опрема за праћење и извештавање о кретању моторних возила и радних машина - НЕ 

ОТВАРАТИ, у року од 11 дана од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки, тј. од  

06. 05. 2019. године, до 12
00

. 
 

Отварање понуда је јавно и спроводи се одмах након истека рока за подношење 
понуда тј.  06. 05. 2019. године у 12:30. Отварању   понуда могу присуствовати сва 
заинтересована лица, а пуноправно учешће у поступку имају овлашћени представници 
понуђача. 
 

 
 Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 10 дана од отварања понуда. 

 

Особа за контакт је: Шибул Марица, marica.sibul@jpkikinda.rs ; Небојша Филиповић 

nebojsa.filipovic@jpkikinda.rs 

 

http://www.jpkikinda.rs/
mailto:marica.sibul@jpkikinda.rs
mailto:nebojsa.filipovic@jpkikinda.rs
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ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА И СЛ. 

 

Предмет набавке је набавка уређаја за утврђивање кретања возног парка и интегрисаних 

система против пожарне заштите са аутоматским гашењем, система за мерење тежине, 

система за праћење притиска у гумама и система видео надзора, као и коришење софтвера за 

комплетану телеметрију возног парка, идентификације возача и праћења горива. На 45 

возилa се уграђује уређај за утврђивање кретања и даљинско преношење података, а од тих 

возила се на 11 уграђују додатно сензори у резервоарима, ради праћења горива и 

интегрисаног система за идентификацију возача и активне звучне сигнализације у случају да 

није било идентификације возача, а да је стартовано возило, као и систем за мерење тежине 

терета заједно са системом за праћење притиска у гумама. Идентификација возача се ради на 

возилима на којима се уграђују и сонде за праћење горива. Идентификација возача се ради 

преко тагова 125 kHz који се исто испоручују са системом. На возилима,се поред истог 

система додаје и интегрисани систем против пожарне заштите са аутоматским гашењем 

мотора на возилу, као и систем видео надзора. Сви системи на једном возилу морају да буду 

интегрисани у истом интерфејсу и да систем за утврђивање кретања преноси нотификације 

са осталих система о активацији аларма сваког од система. Возила су путнички аутомобили, 

камиони и радне машине из возног парка Наручиоца. Детаљна опрема и сви делови система 

су специфицирани у табели и у форми понуде. Понуђачи су у обавези да доставе техничку 

спецификацију за уређај, сензор за гориво, систем аутоматског гашења, систем мерења 

тежине и систем видео надзора. 

 

Уређај за утврђивање кретања мора да задовољи техничке карактеристике: 
 

-36V 

  

 

 

 

но један RS232 порт 

 

 

 

 

 

Понуђач мора да достави овашћење произвођача за дистрибуцију његових производа у 

Србији.   
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 Сензор за праћење нивоа горива мора да задовољи техничке карактеристике: 

 

-36V 

 

 

00 мм 

ензора: дигитални или аналогни 

ензор минимум 24 месеца 

Понуђач мора достави овлашћење произвођача за дистрибуцију његових производа у 

Србији.                                               

 

Уређај за аутоматско гашење мотора мора да задовољи техничке карактеристике: 
 
Комплет генератора аеросола, за аутоматско гашење пожара мотора возила, садржи следеће 

елементе: 

 

-2 

         Термо осетљив кабал као термички детектор са граничном температуром 68°C 

Гаси пожаре класе А и Б. Генератор аеросола мора поседовати следеће особине и 

сертификате: 

-да је сертификовано од стране акредитоване ЕУ институције као што је „KIWA“ или 

слично за гашење пожара клае А и Б. 

-да има сертификовани животни век минимално 15 година 

-да не утиче на глобално загревање 

-да не оштећује озонски омотач 

-да се налази на SNAP листи еколошких производа 

-да је произведено по стандардима ISO 9001 

 

Понуђач мора достави овлашћење произвођача за дистрибуцију његових производа у 

Србији. 

 

Уређај за мерење тежине мора да задовољи техничке карактеристике: 

-да има линеарно померање излазног сигнала са променом оптерећења, 

-да има уграђен стабилизатор напона, да излазни сигнал не зависи од варирања напона 

напајања на возилу, 

-да има заштиту од кратког споја и заштиту од обрнутог поларитета, 

- да је усаглашен са национлним и Европским аутомобилским стандардима за 

електромагнетску компатибилност, да има отпорност на климатске и механичке стресове, 

Понуђач мора достави овлашћење произвођача за дистрибуцију његових производа у 

Србији.    
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Систем за праћење притиска у гумама мора да задовољи техничке карактеристике: 

- да буде бежичне конекције између сензора и дисплеја 

- да користи сунчеву енергију за пуњење интерних батерија у сензорима 

- праћење температуре и притиска централном дисплеју 

- IP54 заштита минимум 

- радна температура сензора од -40 до +125 степени минимално 

- прецизност очитавања од 0,1 бара 

- животни век батерије 5 година 

 

Систем видео надзора мора да задовољи техничке карактеристике: 

- Мобилни снимач: 

-да има компресију видео записа H.265 стандарда 

-да подржава 4 камере, 

- да подржава ПАЛ видео стандард, 

- да подржава до 100 фрејмова по секунди у ПАЛ стандарду, 

- да подржава видео стандарде CIF/HD1/D1/720P/1080P 

- да подржава хард дискове до 2 ТB 

- да поседује бекап на СД картици до 256 GB 

- да има опционо могућност додавања интегрисаног 3G модула за даљински приступ 

- камера: 

- да има резолуцију 1280 x 960 

- да има интегрисане IR диоде са 0 Lux  осетљивошћу, 

- да има домет ноћног осветљења минимум 8 метара, 

. да има угао видљивости минумим 90 степени.  

- да има IP 67  заштиту. 

Понуђач мора достави овлашћење произвођача и мобилног снимача и камера за 

дистрибуцију његових производа у Србији.                                               

 

Софтвер (апликација) за утврђивање кретања возногпарка мора да има следеће 

карактеристике: 

(подразумева се коришћење апликације на српском језику) 

 

 

 

еме скидања возила са контакта 

нацртаном путањом на мапиPDF 

возачу 

о тачно дефинисаним трасама 
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мапи праћења и историје кретања (центрирање на мапи због брзе претраге) 

и тачношћу јављања уређаја услед губитка сигнала 

 

возила, као и приказ времена вожње и мировања у 

самој релацији 

прекорачења 

Креирање извештаја о прекорачењима брзине са  графичким приказом осцилација брзине 

и граничником прекорачења на графику са селектовањем прекорачења на графику из 

листе прекорачења 

 

 

 

звештаја о активацији звучне сигнализације за паљење возила без 

идентификације возача 

 

 

 

огућност слања  порука возачима из апликације 

 

 

 

ност 

заказивања интервенције са обаваштењем о заказаној интервенцији 

 

 

 

 

 дана у години праћење кретања возила Наручиоца, током  

трајања уговора на територији Републике Србије 

Понуђач мора достави овлашћење произвођача за дистрибуцију његових производа у 

Србији  

НАПОМЕНА:Уколико Наручилац током важења уговора расходује возило/машину у које 

је Понуђач уградио опрему, Понуђач је дужан да изврши демонтажу уграђене опреме, без 

накнаде. Уграђена опрема остаје у власништву Наручиоца. 
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    Имплементација система подразумева: 

 

рисника 

Плана обезбеђења система техничке заштите на возилима, по Закону о 

приватном обезбеђењу, најкасније у року од 5 дана од уградње система на возилима. 

 

1. Kвалитети контрола квалитета: Глобални позициони систем за сателитско праћење и 

надзор возила са услугом одржавања мора у свему бити према захтеву наручиоца 

описаном у делу техничка спецификација 

Све активности везане за предметну набавку понуђач је дужан да изврши у складу са 

важећим законским прописима , стандардима и са пажњом доброг привредника. 

Понуђач је дужан да уз понуду достави: 

1. Каталог произвођача (извод из каталога), проспекта (или другог одговарајућег 

документа) понуђеног добра/система(уређаја, сензора за гориво, сензора за тежину, 

мобилног снимача и камера и система аутоматског гашења) са означеним техничким 

карактеристикама које одговарају карактеристикама траженим техничком 

спецификацијом.  

Уколико понуђач није и произвођач понуђеног добра/система, а из каталога ( извода из 

каталога), проспекта (или другог одговарајућег документа) се не могу видети све тражене 

карактеристике, понуђач је у обавези да достави документ, потписан и печатиран од 

стране овашћеног лица произвођача у коме је наведено да понуђена добра /систем 

поседују тражене карактеристике  

Уколико је понуђач и произвођач, изјаву о испуњености тражених карактеристика које не 

садржи каталог (извод из каталога), проспект (или други одговарајући документ),понуђач 

доставља на свом обрасцу потписаном и печатираном од стране овлашћеног лица. 

1. Уређаји за утврђивање позиције морају поседовати потврду о усаглашености са 

техничким стандардима – Declaration of Conformity, у складу са R&TTE директивама 

Европске уније. Доставити фотокопију декларације 

2. Сензори за ниво горива морају поседовати Е марк сертификат. Доставити фотокопију 

сертификата 

3.   Генератори аеросола за гашење пожара морају поседовати : 

      - домаћу исправу о усаглашености са SRPSE N 61000-6-:l2 008*;SRPSE N 61000-6-

3:2008/:A2l0 l l / AC:2012 издате од стране домаће надлежне овлашћене институције. 

-   зелену ознаку - Green Label као еколошки производ 

- да није токсичан и штетан за људе и околину 

- да је сертификовано од стране акредитоване ЕУ институције као што је ‘KIWA’ 

или 
слично за гашење пожара класе А, Б 

- да се налази на СНАП листи еколошких производа 

- да је произведено по стандардима ИСО 9001: 2015  и ИСО 14001:2015 

- да има сертификован животни век минимално 15 година 

- да има TUV сертификат  за генераторе који  доказује њихов  степен  безбедности  

и оперативну поузданост (SIL ниво 2 и 3) 

- да  је укључена  гранација  од  квара  у  периоду  од  3  године  и  гаранцију  

на функционалност производа у трајању од 5 година 
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-     да поседује изјаву о усаглашености да производи имају CE  

ознаку. 

Доставити фотокопију докумената за сваку ставку усаглашенсти. 

4. Мобилни снимачи за видео надзор морају поседовати ЦЕ сертификат. Доставити 

фотокопију сертификата. 

 

          Понуђач је обавезан да, приликом закључења уговора, оформи стручни тим и 

Наручиоцу достави списак чланова тог тима, који ће пратити реализацију овог уговора и 

вршити стручни надзор у погледу извршења уговором преузетих обавеза. 

Након уградње, Наручилац ће извршити тестирање у циљу провере функционалних 

захтева и рада свих уређаја. 

Након завршене имплементације, као и обуке запослених код наручиоца, уговорне стране 

ће потписати записник о коначном квантитативно квалитативном пријему који потписују 

чланови стручног тима обе уговорне стране.  

Контролу извршавања активности понуђача и тестирање система вршиће комисија 

Наручиоца која ће потписивањем записника о клалитатитвно-квантитативном пријему 

потврдити исправност истог  

Записник о коначном квантитативно квалитативном пријему треба да садржи следеће 

податке:  

функционалне захтеве Наручиоца,  

 

 

преузети од испоручиоца на редовну експлоатацију,  

заштите аутоматског гашења пожара на возилима, по Закону о приватном обезбеђењу, 

комплетну техничку и осталу документацију, корисничка лиценцна права на Наручиоца, 

упутства за рад на Систему, сертификате/атесте за опрему- конфигурацију система  

е 

недостатака у гарантном року  

2. Рекламација: 

У случају да у периоду коришћења Наручилац утврди да софтвер, из било ког разлога, не 

испуњава захтеве Наручиоца,понуђач је у обавези да све недостатке отклони најкасније у 

року од 7 дана од упућивања захтева за рекламацију. У противном Наручилац задржава 

право да активира меницу за отклањање недостатака у гарантном року,  као и право на 

раскид уговора без отказног рока. 

За функционисање комплетног система, понуђач је обавезан да обезбеди стручну техничку 

подршку сваког радног дана,без права на надокнаду трошкова. 

3. Гарантни рок: најмање 24 месецa од дана инсталирања-уградње. Гаранција почиње да 

тече од дана потписивања Записника о коначном квантитативно квалитативном пријему. 

Подршка у гарантном року подразумева овлашћену стручну техничку подршку.  

Одржавање у гарантном року подразумева: 
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- отклањање грешака и обезбеђивање рада система у оквиру захтеване 

функционалностиили уградња новог уређаја у случају да поправка није могућа, без 

накнаде  

- Сервис уграђених уређаја без надокнаде 

- Да омогући промену обима и врсте података који се прате о појединачном возилу, према 

потребама наручиоца, без накнаде 

4. Рок испоруке и имплементације: 

Рок за испоруку и пуштање у рад системане може бити дужи од 45дана од дана закључења 

уговора. Уколико Понуђач понуди рок дужи од 45дана, понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива    

Наручилац ће посебним решењем именовати стручна лица која ће бити задужена за 

праћење реализације уговора 

Место испоруке: Франко ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Иђошки пут 

4 
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 А - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава ОБАВЕЗНЕ услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 
75 Закона: 

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

регистар; 
 

2. да је понуђач (привредно друштво) и његов законски заступник (односно 

законски заступници привредног друштва уколико их има више) нису осуђивани за неко 

од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривичне дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 
 

3. да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине, Уверења надлежних 
пореских органа, односно уверење Пореске управе и локалне пореске администрације, у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији; 

 

4. да при састављању понуде изричито наведе да поштује обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и других околности од општег интереса, као и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде. 

5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке . 
         -  Решења Министарства унутрашњих послова за вршење послова планирања 

система техничке заштите; 

         - Решења Министарства унутрашњих послова за вршење послова пројектовања и 

надзора над извођењем система техничке заштите 

        -  Решења Министарства унутрашњих послова за вршење послова монтаже, пуштања у 

рад иодржавања система техничке заштите и обуке корисника 

 

Напомена:  У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ дужан је да достави 

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

неопходна испуњеност тог услова. 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 
ДОДАТНЕ услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона, 

и то: 
 

1.  Финансијски капацитет: 

- да остварени пословни приход у периоду од три године (2015, 2016, 2017) за које 

су достављени подаци мора да буде већи од  3.000.000,00 динара; 

- да понуђач у последњих 12 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив 

за подношење понуда, није био у блокади; 

    2.   Пословни капацитет 

Понуђач у последње три године, до објављивања позива за подношење понуде треба  
да је испоручио добра и услуге која су предмет јавне набавке и то : 

1) Да је у последње 3 (три) године вршио  надзор кретања возила на најмање 1000 

возила  
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2) Да је у последње 3 (три) године испоручио и угардио системе за гашење пожара у 

вердности већој од 3.000.000,00 динара 

3) Да је у последње 3 (три) године испоручио и уградио систем видео надора у 

вреднсти већој од 5.000.000,00 динара 

 

- Да има Ауторизацију произвођача MAF (Manufactured Authorization Form) којом 

произвођач гарантује да је понуђач овлашћен за продају, инсталирање и 

сервисирање   уређаја за утврђивање кретања према предмеру и предрачуну у 

конкурсној документацији 
 

- Да има Ауторизација произвођача MAF (Manufacturer Authorization Form) којом 

произвођач гарантује да је понуђач овлашћен за продају, инсталирање и 

сервисирање опреме за аутоматско гашење пожара према предмеру и предрачуну у 

конкурсној документацији 
 

- Да има Ауторизација произвођача MAF (Manufacturer Authorization Form) којом 

произвођач гарантује да је понуђач овлашћен за продају, инсталирање и 

сервисирање  за сензора за гориво према предмеру и предрачуну у конкурсној 

документацији 

 
- Да има Ауторизација произвођача MAF (Manufacturer Authorization Form) којом 

произвођач гарантује да је понуђач овлашћен за продају, инсталирање и одржавање 

софтвера за утврђивање кретања возног парка према предмеру и предрачуну у 

конкурсној документацији. 

 

- Да има Ауторизација произвођача MAF (Manufacturer Authorization Form) којом 

произвођач гарантује да је понуђач овлашћен за продају, инсталирање и 

сервисирање опреме за видео надзор према предмеру и предрачуну у конкурсној 

документацији 

 
- Да има најмање три запослена који су радно ангажовани код Понуђача морају да 

поседују дипломе, сертификасте или друге документе о овлашћењу издате од 

стране произвођача опреме за аутоматско гашење пожара као и за видео надзор као 

доказ да су оспособљени за њихову уградњу,програмирање, пуштање у рад и 

одржавање. 

 
Да је понуђач уредио пословање и да поседује следеће стандарде: 

 
- ISO 9001 –пројектовање, дистрибуција, итеграција и одржавање система техничке 

заштите, 

- ISO  14001–пројектовање,  дистрибуција,  итеграција  и  одржавање  система  

техничке заштите, 
- OHASAS 18001 –пројектовање, дистрибуција, итеграција и одржавање система 

техничке заштите, 

- ISO  27001  –пројектовање,  дистрибуција,  итеграција  и  одржавање  система  

техничке заштите, 

- Поред наведеног потребно је да понуђач испуњава захтеве стандарда СРПС 

А.Л2.002:2015 за пружање услуга техничких система заштите или одговарајућег стандарда 

- да понуђач поседује полису осигурања од опште одговорности на износ 

најмање од 5.000.000,00 РСД 

- Да поседује легалне лиценце за коришћење мапа Googl maps или одговарајућих 

мапа (потврда произвођача мапа),Достављена потврда мора да буде важећа у моменту 

отварања понуда. 
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- Да понуђач поседује сервер за праћење возила у власништву 
 

3. Кадровски капацитет: 

 Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом уколико има 

запослених на неодређено и/или одређено време или радно ангажована (сходно члану 197-

202. Закона о раду), следећа лица: 
 

- 2 (два) дипломирана инжењера техничке струке са важећим лиценцама за вршење 

послова планирања система техничке заштите (LT1) и 2 (два) дипломирана инжењера 

техничке струке са важећим лиценцама за вршење послова пројектовања и надзора над 

извођењем система техничке заштите (LT2) 

 

- 4 (четири) запослена лица са важећом лиценцом за вршење послова монтаже, 

пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке  корисника(LT3) 
 

4. Технички капацитет 

Да понуђач има у свом власништву или на основу закупа у складу са Законом 

минимално: 
- минимум 4 доставних возила за превоз техничара, опреме и алата за монтажу 

 
5.   Остали услови: 

         Понуђач  мора да има Споразум или Овлашћење са телекомуникационим оператером  

ради пружања услуге преноса података 

 

 Обилазак возног парка Наручиоца је заказан за 30. 04. 2019. године до 11 сати, у циљу 

упознавања са постојећом ситуацијом и условима извођења радова. 

 
         Обилазак се може извршити уз  претходну најаву од најмање  једног  дана пре 

обиласка. (контакт особа Небојша Филиповић) 

 
         Са аспекта безбедности и здравља на раду , по правилнику о евиденцији у области 

БЗР Сл.гласник РС бр. 62/2007 и 102 / 2015 

 
Доказ: ИЗ ПРАВИЛНИКА О ЕВИДЕНЦИЈИ 

-  Образац 2 – ако су радна места са повећаним ризиком , из Акта о процени ризика 

       - Образац 6 – за све раднике који ће бити ангажовани на овом послу , из Акта о 

процени ризика 

       -Образац 10 за све раднике који ће бити ангажовани на овом послу, из Акта о 

процени ризика. 

 

Уколико Понуђач не достави Образце дужан је да да писмено образложење по акту о 

процени ризика . 

 
Понуђачи су у обавези због специфичности опреме да на дан предаје понуде донесу 

узорке у складу са техничким карактеристикама из предмера и предрачуна са назнаком 

:“Узорци за  јавну набавку ЈНМВ-6-3/2019. - НЕ  ОТВАРАТИ  пре  седнице  за  јавно  

отварање“  на адресу наручиоца   и то за следеће типове опреме (материјала) по један 

примерак: 

- за опрему за гашење пожара према понуђеној спецификацији  

- за опрему за утврђивање кретања према понуђеној спецификацији 

- за опрему за праћења нивоа горива 

- за опрему за видео надзор и то један снимач и једну камеру 
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Понуда Понуђача који не достави узорке сматраће се неприхватњивом. 

 
НАПОМЕНА: Понуђачима који не буду изабрани, достављени узорци ће бити враћени 

на њихов захтев по оканчању постука јавне набавке у закључењу уговора. Изабраном 

понуђачу , на његов захтев узорци ће бити враћени по завршеном поступку јавне набвке 

а након потписивања уговора. 
 
 

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРИЛИКОМ ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ 

Документација за опрему за гашење пожара : 

 

- Генератори аеросола за гашење пожара морају поседовати домаћу исправу 

о усаглашености са SRPSE N 61000-6-:l2 008*;SRPSE N 61000-6-3:2008/:A2l0 l l / 

AC:2012 издате од стране домаће надлежне овлашћене институције. 

- да поседује зелену ознаку - Green Label као еколошки производ 

- да није токсичан и штетан за људе и околину 

- да је сертификовано од стране акредитоване ЕУ институције као што је 

‘KIWA’ или 
слично за гашење пожара класе А, Б 

- да се налази на СНАП листи еколошких производа 

- да је произведено по стандардима ИСО 9001: 2015  и ИСО 14001:2015 

- да има сертификован животни век минимално 15 година 

- да има TUV сертификат  за генераторе који  доказује њихов  степен  

безбедности  и оперативну поузданост (SIL ниво 2 и 3) 

- да  је укључена  гранација  од  квара  у  периоду  од  3  године  и  

гаранцију  на функционалност производа у трајању од 5 година 
-     да поседује изјаву о усаглашености да производи

 имају CЕ ознаку. 

 

Б - УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ  УСЛОВА  
 
 

 Обавезни   услови  за  учешће  у поступку јавних набавки доказују се  
достављањем следеће документације: 

 

1. Испуњеност обавезних услова по тачком 1., 2. и 3. . доказује се ИЗЈАВОМ, која 
чини саставни део конкурсне документације 
2. Испуњност  услова  из  тачке  4,  доказује  се  потписом  Изјаве о  поштовању 
обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштите животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности, која је 
на снази у време подношења понуде. Изјава чини саставни део конкурсне документације. 
Уколико понуду подноси подизвођач/група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача и сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
3. Испуњеност услова из тачке 5, доказује се : 

- Фотокопија Решења Министарства унутрашњих послова за вршење послова планирања 

система техничке заштите; 

-  Фотокопија Решења Министарства унутрашњих послова за вршење послова пројектовања и 

надзора над извођењем система техничке заштите 

-  Фотокопија Решења Министарства унутрашњих послова за вршење послова монтаже, 

пуштања у рад иодржавања система техничке заштите и обуке корисника 

 

Додатни  услови  за учешће у поступку јавних набавки доказују се достављањем 

следеће документације: 
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1.Финансијски капацитет 

- да остварени пословни приход у периоду од три године (2015, 2016, 2017) за које 

су   достављени подаци мора да буде већи од 3.000.000,00 динара; 
Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне 

регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс 

успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за период од три 

обрачунске године (2015, 2016 и 2017). 

 
- да понуђач у последњих 12 месеци који претходе месецу у коме је објављен   

позив за подношење понуда, није био у блокади; 

Доказ: Потврда НБС са податком о броју дана неликвидности у захтеваном периоду тај 

услов мора  да испуни сваки понуђач из групе понуђача 
 

2. Пословни капацитет 
Понуђач у последње три године, до објављивања позива за подношење понуде треба  

да је испоручио добра и услуге која су предмет јавне набавке и то : 
1) Да врши надзор кретања возила на најмање 1000 возила у последње 3 (три) године 

2) Да је у последње 3 (три) године испоручио и угардио системе за гашење пожара у 

вердности већој од 3.000.000,00 динара 

3) Да је у последње 3 (три) године испоручио и уградио систем видео надора у вреднсти већој 

од 5.000.000,00 

Доказ: Доставити оверену референц листу са списком наручилаца и осталим потребним 
подацима као и фотокопије Уговора и  Потврде наручилаца (обтазац конкурсне 
документације)  да је понуђач успешно извршио уговорене обавезе. 
 

- Да има Ауторизацију произвођача MAF (Manufactured Authorization Form) којом 

произвођач гарантује да је понуђач овлашћен за продају, инсталирање и сервисирање   

уређаја за утврђивање кретања према предмеру и предрачуну у конкурсној 

документацији 
 
 

- Да има Ауторизација произвођача MAF (Manufacturer Authorization Form) којом 

произвођач гарантује да је понуђач овлашћен за продају, инсталирање и сервисирање 

опреме за аутоматско гашење пожара према предмеру и предрачуну у конкурсној 

документацији 
 

 

- Да има Ауторизација произвођача MAF (Manufacturer Authorization Form) којом 

произвођач гарантује да је понуђач овлашћен за продају, инсталирање и сервисирање  

за сензоре за гориво према предмеру и предрачуну у конкурсној документацији 

 
- Да има Ауторизација произвођача MAF (Manufacturer Authorization Form) којом 

произвођач гарантује да је понуђач овлашћен за продају, инсталирање и одржавање 

софтвера за утврђивање кретања возног парка према предмеру и предрачуну у конкурсној 

документацији. 

 

- Да има Ауторизација произвођача MAF (Manufacturer Authorization Form) којом 

произвођач гарантује да је понуђач овлашћен за продају, инсталирање и сервисирање 

опреме за видео надзор према предмеру и предрачуну у конкурсној документацији 

Доказ: Фотокопија MAF-a издатог од стране произвођача опреме Ауторизација 

(овлашћење или потврда) произвођача којом произвођач гарантује да је понуђач 

овлашћен за продају, инсталирање и сервисирање предметне опреме коју нуди у 

поступку јавне набавке. Ауторизација мора бити издата након дана објављивања позива за 
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ову јавну набавку и мора да гласи на име понуђача који доставља понуду. 

Уколико је наведена ауторизација на страном језику, потребно је да понуђач, поред 

изворног документа, достави и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача. 

Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  овај  услов  могу  испуњавати  заједнички,  

тј. кумулативно. 

 
- Да има најмање три запослена који су радно ангажовани код Понуђача морају да 

поседују дипломе, сертификасте или друге документе о овлашћењу издате од стране 

произвођача опреме за аутоматско гашење пожара као и за видео надзор као доказ да су 

оспособљени за њихову уградњу,програмирање, пуштање у рад и одржавање. 

Доказ: Фотокопија MAF-a издатог од стране произвођача опреме Ауторизација 

(овлашћење или потврда) произвођача којом произвођач гарантује да је понуђач 

овлашћен  за продају,  инсталирање и  сервисирање предметне опреме  коју нуди у 

поступку јавне набавке. Ауторизација мора бити издата након дана објављивања позива 

за ову јавну набавку и мора да гласи на име понуђача који доставља понуду. Уз 

овлашћење приложити М образац каод доказ да је запослени ангажован код Понуђача.  

 
Да је понуђач уредио пословање и да поседује следеће стандарде: 

 
-  ISO 9001 –пројектовање, дистрибуција, итеграција и одржавање система техничке  

заштите, 

- ISO  14001–пројектовање,  дистрибуција,  итеграција  и  одржавање  система  

техничке заштите, 
- OHASAS 18001 –пројектовање, дистрибуција, итеграција и одржавање система 

техничке заштите, 
- ISO  27001  –пројектовање,  дистрибуција,  итеграција  и  одржавање  система  

техничке заштите, 
Доказ: Копија наведених сертификата издате од акредитованих установа од стране АТС-

а (Акредитационо тело Србије) 

 

- Поред наведеног потребно је да понуђач испуњава захтеве стандарда СРПС 

А.Л2.002:2015 за пружање услуга техничких система заштите или одговарајућег 

стандарда 

Доказ: Копија траженог сертификата од Привредне Коморе Србије 

 
- да понуђач поседује полису осигурања од опште одговорности на износ 

најмање од 5.000.000,00 РСД 
Доказ: Фотокопија полисе осигурања 

 

- Да поседује легалне лиценце за коришћење мапа Googl maps или одговарајућих 

мапа (потврда произвођача мапа),Достављена потврда мора да буде важећа у 

моменту отварања понуда. 
Доказ: Понуђач уз своју понуду доставља потврду произвођача мапа, оверена код судског 

тумача 

 

- Да понуђач поседује сервер у власништву 
Доказ: Понуђач уз своју понуду доставља картицу основних средстава или пописне листе 

са маркером означеном позицијом на којој се сервер налази 

 

3. Кадровски капацитет 
 

Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом уколико има 
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запослених на неодређено и/или одређено време или радно ангажована (сходно члану 197-

202. Закона о раду), следећа лица 
 

- 2 (два) дипломирана инжењера техничке струке са важећим лиценцама за вршење 

послова планирања система техничке заштите (LT1) и 2 (два) дипломирана инжењера 

техничке струке са важећим лиценцама за вршење послова пројектовања и надзора 

над извођењем система техничке заштите (LT2) 

- 4 ( четири) запослена лица са важећом лиценцом за вршење послова монтаже, 

пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке  корисника(LT3) 

Доказ: фотокопијe   уговора   о   раду   или   уговора   радном   ангажовању,   из   којих   се 

недвосмислено може утврдити да су лица запослена или ангажована код понуђача; 

фотокопије   потврде   о   поднетој   пријави   на   обавезно социјално   осигурање (пензијско и 

инвалидско осигурање и здравствено осигурање  – одговарајући М образац). 

Копије важећих LT1, LT2, LT3 лиценци издатих од   стране МУП-а Републике Србије и 

копије легитимација радника издате од стране МУП-а 

Напомена: Један запослени/радно ангажовани може имати више наведених лиценци. 

 
4. Технички капацитет: 

 

Да понуђач има у свом власништву или на основу закупа у складу са Законом 

минимално: 
- минимум 4 доставних возила за превоз техничара, опреме и алата за монтажу 

Доказ: За возила неопходно је да достави и фотокопију саобраћајне дозволе или фотокопију 

уговора о набавци, закупу или лизингу за возило и полису осигурања 

 

5. Остали услови 

 

 Понуђач мора да има Споразум или Овлашћење са телекомуникационим оператером ради 

пружања услуге преноса података 

Доказ: Понуђач наведени услов доказује достављањемспоразума са телекомуникационим 

оператером или овлашћење истог ради пружања телекомуникационе услуге преноса података 

 
-обилазак возног парка Наручиоца је заказан за 23. 04. 2019. године  до 11 сати, у 

циљу упознавања са постојећом ситуацијом и условима извођења радова. 

 
Обилазак се може извршити уз  претходну најаву од најмање  једног  дана пре 

обиласка. (контакт особа је Небојша Филиповић) 

 
          Са аспекта безбедности и здравља на раду , по правилнику о евиденцији у области БЗР 

Сл.гласник РС бр. 62/2007 и 102 / 2015  

Доказ: Потписана потврда Наручиоца да је представник понуђача извршио обилазак 

возног парка, оверена и потписана од стране представника понуђача и наручиоца. 

 
Доказ: ИЗ ПРАВИЛНИКА О ЕВИДЕНЦИЈИ 

-  Образац 2 – ако су радна места са повећаним ризиком , из Акта о процени ризика 

 - Образац 6 – за све раднике који ће бити ангажовани на овом послу , из Акта о процени 

ризика 

 -Образац 10 за све раднике који ће бити ангажовани на овом послу, из Акта о 

процени ризика 

Уколико Понуђач не достави Образце дужан је да да писмено образложење по акту о 

процени ризика . 
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Понуђачи су у обавези због специфичности опреме да на дан предаје понуде донесу 

узорке у складу са техничким карактеристикама из предмера и предрачуна са назнаком –

„Узорци за  јавну набавку ЈНМВ-6-3/2019 - НЕ  ОТВАРАТИ пре  седнице  за  јавно  

отварање“ на адресу наручиоца и то за следеће типове опреме (материјала) по један 

примерак: 

- за опрему за гашење пожара према понуђеној спецификацији  

- за опрему за утврђивање кретања према понуђеној спецификацији 

- за опрему за праћења нивоа горива 

- за опрему за видео надзор и то један снимач и једну камеру 

 

Понуда Понуђача који не достави узорке сматраће се неприхватњивом. 

 
НАПОМЕНА: Понуђачима који не буду изабрани, достављени узорци ће бити враћени на 

њихов захтев по оканчању постука јавне набавке по закључењу уговора. Изабраном 

понуђачу , на његов захтев узорци ће бити враћени по завршеном поступку јавне набавке 

а након потписаног уговора. 

 

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПОНУЂАЧ МОРА ДОСТАВИТИ 

ПРИЛИКОМ ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ 
 

 Документација за опрему за гашење пожара : 

 
- Генератори аеросола за гашење пожара морају поседовати домаћу исправу о 

усаглашености са SRPSE N 61000-6-:l2 008*;SRPSE N 61000-6-3:2008/:A2l0 l l / 

AC:2012 издате од стране домаће надлежне овлашћене институције. 

- да поседује зелену ознаку - Green Label као еколошки производ 
- да није токсичан и штетан за људе и околину 

- да је сертификовано од стране акредитоване ЕУ институције као што је ‘KIWA’ 

или 

слично за гашење пожара класе А, Б 

- да се налази на СНАП листи еколошких производа 

- да је произведено по стандардима ИСО 9001: 2015  и ИСО 14001:2015 

- да има сертификован животни век минимално 15 година 

- да има TUV сертификат  за генераторе који  доказује њихов  степен  

безбедности  и оперативну поузданост (SIL ниво 2 и 3) 

- да  је укључена  гранација  од  квара  у  периоду  од  3  године  и  гаранцију  

на функционалност производа у трајању од 5 година 

- да поседује изјаву о усаглашености да производи имају CE 

ознаку. 
 

Доказ: 

- Фотокопија потврде о усаглашености SRPSE N 61000-6-:l2 008*;SRPSE N 

61000-6- 3:2008/:A2l0 l l / AC:2012 издате од стране домаће надлежне овлашћене 

институције. 

- Фотокопија сертификата или Лиценце да је производ означен Зеленом ознаком- 

GREEN LABEL као еколошки производ . 

- Фотокопија токсиколошког извештаја да је агенс за гашење не токсичан, да је 

сигуран за људе и за животну средину . 

- Фотокопија сертификата да се налази на СНАП листи еколошких производа 

- Фотокопија сертификата акредитоване ЕУ институције као што је ‘KIWA’ или 

слично за гашење пожара класе А, Б 
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- Фотокопија сертификада да су производи израђени у складу са стандардима 

ИСО 9001: 2015 и ИСО 14001:2015 

- Фотокопија сертификата да је  радни век минимум  15 година . 

- Фотокопија  TUV сертификата за генераторе који доказује њихов степен 

безбедности и оперативну поузданост (SIL ниво 2 и 3) 

- Фотокопија потврде да је укључена гранација од квара у периоду од 3 године 

и гаранцију на функционалност производа у трајању од 5 година 

- Фотокопија изјаве о усагнашености да производи имају CЕ ознаку. 

 

ПОНУДА  СА  ПОДИЗВОЂАЧЕМ  И  ЗАЈЕДНИЧКА  ПОНУДЕ  
 

Понуда за подзивођачима 
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке 

делимично поверити Подизвођачу, да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између 
Наручиоца и Понуђача буде закључен тај Подизвођач ће бити наведен у уговору. 

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезног 

услова као Понуђач. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да 

достави Изјаву о испуњености обавезниј услова подизвођача, потписану од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. (Образац изјаве подизвођача, дат је даље 
у тексту). 

Понуђач који ангажује подизвођача, је дужан да у својој понуди наведе 
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити 
већи од 50 % или део предмета јавне набавке које ће извршити преко подизвођача. 

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. 

 
Понуда групе понуђача (заједнича понуда) 
Понуду може поднети група Понуђача. Сви чланови групе понуђача морају да 

испуњавју обавезне услове из конкурсне документације. 

Уколико понуду подноси група понуђача горе поменута Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. (Образац 
изјаве понуђача из групе понуђача, дат је даље у тексту). 

Додатне услове из конкурсне документације чланови групе понуђача испуњавају 

заједно. 
Код заједничке понуде, њен саставни део мора бити и Споразум којим се чланови 

групе пониђача међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. 
Обавезна садржина споразума одређена је у члану 81. Закон о јавним набавкама. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код чланова групе 
понуђача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

Сви докази, које уз обрасце из конкурсне документације достави Понуђач, могу бити 
неоверене фотокопије. 

Наручилац може, пре доношења одлике о додели уговора, ако је понуђач доставио 

фотокопије доказа о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавних 

набавки, да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као наповољнија, да достави на увид 

оригинал или оверене копије свих или појединих доказа. То исто важи и за 

подизвођача/члана групе понуђача, ако понуђач наступа са понуђачем или у групи понуђача. 
 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издаје тражени доказ, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
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одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 
другим надлежним органом те државе. 

Наведена изјава, уколико није дата на српском језику, мора бити преведена на 
српски језик од стране овлашћеног судског тумача. 

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 обавезан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступака јавне набавке, која наступи до 
доношења одлуке, односно до закључења уговора, или током важења уговора о јавној 
набавци и да је документује на прописан начин. 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

Конкурсна документација садржи потребне информације и упутства, за правилно 
састављање понуде, као и критеријум за избор најповољније понуде. 

Понуђачи су дужни да поднесу понуду у складу са захтевима из конкурсне 
документације. 

 
ФОРМА И  ЈЕЗИК  ПОНУДЕ   
Понуда и остала документација која се односи на понуду, мора бити у писаној форми 

и на спском језику. Документација, уколико је дата на страном језику, мора бити преведена 

на српски језик и оверена од стране овлашћеног преводиоца – судског тумача. 

 
НАЧИН  ПОДНОШЕЊА  ПОНУДЕ  
Понуде се подносе попуњавањем приложених образаца и достављањем тражене 

документације 

     Понуде  се  подносе  непосредно  или  путем  поште  у затвореној коверти или  кутији на 
адресу Наручиоца: ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Иђошки пут 4, са 
напоменом: Понуда бр. ЈНМВ-6-3 /2019 – опрема за праћење и извештавање о кретању 
моторних возила и радних машина - НЕ ОТВАРАТИ. На полеђини коверте навести пун назив и 
адресу понуђача. 

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. 

Јавна набавка није обликована по партијама 

Понуде се не могу подносити по варијантама 

У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је предивиђе за достављање понуда, са назнаком о којој врсти промене 
се ради. 

На полеђини коверте 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. 

Понуђач може поднети само 1 понуду.  
Понуђач  који  је самостално  поднео  понуду не може истовремено  да  учествује  у 

заједничкој понуди или као подизвођач нити да учестувује у више заједничких понуда. 

 
ЦЕНА  И  УСЛОВ И  ПЛАЋАЊА 
Цена у понуди мора бити изражена у динарима. 

У  цени морају бити урачунати сви трошкови, које понуђач има у реализацији 

предметне јавне набавке, укључујући и трошкове испоруке на адресу Наручиоца. 

Цена је фиксна током важења уговора. 
Плаћање ће се извршити по испоруци IT опреме и достављеном овереном рачуну, у 

законоском року. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу 

са чланом 92. Закона. 

 
СРЕДСТВО  ОБЕЗБЕЂЕЊА  

Понуђач је дужан да у понуди достави: 
1. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде  и то банкарску 

гаранцију за озбиљност  понуде,која  ће  бити  са  клаузулама:  безусловнаи  платива  на  
први  позив. Банкарска гаранција за озбиљност понудеиздаје се у висини од 10 % од 
укупне вредности уговора без  ПДВ-а,  са роком  важности  који  је  60  дана  дужи  од дана 
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отварања понуда [средство обезбеђењаза озбиљност понуде треба да траје најмање колико и 
важење понуде]  

 
    Изабрани понуђач се обавезује да на дан закључења уговора, а најкасније у 

року од 7 дана по закључењу уговора, наручиоцу достави: 
 

1. Финансијско обезбеђење за добро извршење посла и то оверену и потписан 

БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ и менично овлашћење, са клаузулама безусловна и платива на 

први позив без приговора, у износу од 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, 

са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за коначно извршење посла. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 

менице за добро извршење посла мора да се продужи. 
Уз меницу понуђач је дужан да достави: - фотокопију картона депонованих потписа 

овлашћених лица за потписивање налога за пренос средстава (ДЕПО картон) - фотокопију 

обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП образац). - потврду банке о 

пријему захтева за регистрацију менице (Захтев за регистрацију/брисање менице, оверен од 

стране банке). 

Меница за добро извршење посла активира се: а) уколико понуђач не буде извршавао своје 

уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци. 
 

2. Финансијско обезбеђење за отклањање грешака у гарантном року и то оверену 

и потписану БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ и менично овлашћење, са клаузулама безусловна 

и платива на први позив без приговора, у износу од 10% од вредности уговора без 

обрачунатог ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од гарантног рока, понуђач 

предаје наручиоцу у тренутку примопредаје предмета уговора што ће бити констатовано 

Записником о примопредаји радова. Уз  меницу  понуђач  је  дужан  да  достави:  -  

фотокопију  картона  депонованих  потписа овлашћених лица за потписивање налога за 

пренос средстава (ДЕПО картон) - фотокопију обрасца оверених потписа лица овлашћених 

за заступање (ОП образац). - потврду банке о пријему захтева за регистрацију менице 

(Захтев за регистрацију/брисање менице, оверен од стране банке). 

Меница за добро извршење посла активира се: а) уколико изабрани понуђач не 

изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета 

уговора у гарантном року. Финансијско обезбеђење за отклањање грешака у гарантном року 

наручилац сме да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року 

од 15 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца и не отклони их у року и у складу са 

писаним захтевом Наручиоца. У том случају наручилац може ангажовати другог извођача и 

недостатке    отколонити    по    тржишним    ценама    са    пажњом    доброг    привредника. 
 
 

          ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ   У ВЕЗИ КОНКУРСНЕ ДОКУMЕНТАЦИЈЕ   
Заинтересовано лице може у писаном облику путем поште на адресу наручиоца или 

електронске поште на е-маил: marica.sibul@jpkikinda.rs nebojsa.filipovic@jpkikinda.rs  
тражити додатне инфорамације или појашњења у вези са припремањем понуде, при 
чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у 
конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за поношење понуде. Захтев 
за додатним информацијама и појашњењима мора бити достављен Наручиоцу радним 
даном у периоду од 7 до 14 сати. Уколико Захтев буде достављен Наручиоцу после 
наведеног периода, сматра ће се да је достављане Захтева извршено првог наредног 
радног дана. Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева, објави 
одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације и појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације , ЈНMВ бр. -6-3/2019. 
Комуникација у поступку јавних набавки одвија се писаним путем преко поште, 

електронске поште или факсом. Уколико се комуникација врши електронском поштом 

mailto:nebojsa.filipovic@jpkikinda.rs
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или факсом, друга страна, којој је упућен допис, мора се писмено изјаснити да је 
допис или документ који је примљен путем електронске поште или факса и примила. На 
тај начин је достављање извршено са доказом о пријему истог. 

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није 

дозвољено. 

 
 ДОДАТНА  ПО ЈАШЊЕЊА  НАКОН  ОТВАРАЊА  ПОНУДА  
Наручилац може да захтева од понуђача, после отварања понуда, у писменом облику, 

додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. У 

том смислу, Наручилац може вршити и контролу (увид) код понуђача односно његовог 

подизвођача/супонуђача. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправку рачунских грешка, 

уочених приликом разматрања понуда по окончању поступка отварања понуда. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 
 

 НАКНАДИ  ЗА  КОРИШ ЋЕЊЕ ПАТЕНАТА  

Накнаду за коришћење патената, као и одговорности за повреду заштићеног права 
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 

 

 НЕГАТИВНЕ  РЕФЕРЕНЦЕ  

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 3 
године поступао на начин како је то одређено у члану 82. ЗЈН. 

 

КРИТЕРИЈУМ  ЗА  ДОДЕЛУ  УГОВОРА  
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

Наручилац ће доделити уговор, у ситуацији када постоје две или више понуда са 
истом ценом, по критеријуму дужи рок важења понуде. 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није 

могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде 

извучен путем жреба. Наручилац ће меилом обавестити понуђаче чије су понуде предмет 

жребовања, о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити 

обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок важења 

понуде. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству позваних 

понуђача или без њих, ако се нису одазвали позиву и то тако што ће називе понуђача 

исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у 

кутију одакле ће извући само један папир. 

Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор 

 
 ОСТАЛА  ОБАВЕШТЕЊА  
Сви обрасци понуде треба да буду читко попуњени, потписани и оверени печатом. 

Потписивањем понуде и приложених образаца, Понуђач се изјашњава да је у потпуности 

разумео и прихватио све услове из конкурсне документације. 
 

ЗАХТЕВ  ЗА  ЗАШТИТУ  ПРАВ А  ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, 

које има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и које је претрпело или би 

могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона. 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 
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против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовоременом ако је примљен 

од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку 

јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране 

наручиоца три дана пре истека рока за подношењ понуда, без обзира на начин 

достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог Закона 

указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није 

отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузима пре 
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. Закона, 
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење 
понуда. 

После доношења одлуке о додели уговор из члана 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 
10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку 
јавне набавке мале вредности. 

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 захтева из става 3. и 4. члана 149. 
Закона, 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. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана 
пријема захтева за заштиту права. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. Закона. 
Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења 

захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за 
заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке. 

Подносилац захтева је дужан да на одређен рачун буџета Републике Србије уплати 

таксу из члана 156. Закона, у износу од 60.000,00 динара у поступку јавне набавке мале 

вредности, у износу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу 

наручиоца пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 

динара, 250.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуде и 

ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара.. 
Уколико се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако 

процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара такса износи 120.000,00 динара, 
као и ако је захтев поднет након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих 
оспорених партија није већа од 120.000.000,00 динара, уколико је набавка обликована по 
партијама. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 
 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН 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 
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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.. 

(4) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; (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; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

(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. 
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. 

3.Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе 

затрезор, 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); 

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 
законом и другим прописом. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. – 67. 
 

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРA 

Уговор о јавној набавци биће достављен Понуђачу у року од осам дана по истеку 
рока за поношење Захтева за заштиту права. Наручилац може закључити уговор и пре 
истека рока за подношење Захтева за заштиту права, ако је поднета само једна понуда, као и 
у другим случајевима предвиђеним чланом 112. став 2. ЗЈН. 

 

РАЗЛОЗИ  ЗА  ОБУСТАВ У  ПОСТУ ПКА  

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке, кад нису испуњени 
услови за доделу уговора. 
             Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 
разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају 
да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба Наручиоца за 
предметном набавком 
 

 РАЗЛОЗИ  ЗА  ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ:  
 

Понуда ће бити одбијена: 

1. уколико није благовремена 

2. уколико поседује битне недостатке 

3. уколико није одговарајућа  
4. уколико није прихватљива 

 

1).БЛАГОВРЕМЕНА ПОНУДА је која је примљена од стране Наручиоца у  року 
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одређеном у позиву за подношење понуда. Све неблаговремено поднете понуде  биће по 

окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су 
поднете неблаговремено. 
 

2) БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ: 
1.Уколико понуђач не докаже да испуњава  обавезне  услове  за учешће 

2.Уколико понуђач не докаже да испуњава  додатне  услове  за учешће 

3.Уколико понуђач не достави тражено  средство обезбеђења  -када  је то предвиђено 

4.Уколико је понуђени  рок важења  понуде  краћи од прописаног 

5.Уколико понуда садржи друге недостатке због којих  није  могуће  утврдити  стварну  

садржину понуде  или није могуће упоредити је са другим понудама 

 

3)ОДГОВАРАЈУЋА ПОНУДА је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да 
потпуно испуњава све услове из техничке спецификације. 

 

4)ПРИХВАТЉИВА ПОНУДА је понуда која је благовремена, коју Наручилац није 
одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава 
права Наручиоца или обавезе Понуђача и која не прелази износ процењене вредности 
јавне набавке. 
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 На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама, Понуђач у поступку јавне 
набавке мале вредности ЈНМВ-6-3/2019 – Опрема за праћење и извештавање о кретању 
моторних возила и радних машина,  даје следећу 

 
 

И З Ј А В У 

о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке 
 

 
 

 Понуђач/подизвођач/члан групе понуђача 

    из под   пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да, у поступку јавне набавке ЈНМВ- 

6-3/2019 – Опрема за праћење и извештавање о кретању моторних возила и радних 

машина, испуњава следеће ОБАВЕЗНЕ услове за учешће и то: 

 
1. да  је  регистрован  код  надлежног  органа  односно  уписан  у  одговорајући 

регистар, 

 
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривичне дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 

 
3. да измирио доспле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике  Србије или стране државе кад има седиште на њеној територији 
 
 

 
 
 
 
 
 

                  ПОНУЂАЧ/ПОДИЗВОЂАЧ/  

       ЧЛАН  ГРУПЕ  ПОНУЂАЧА 

М.П.      

 
Овлашћено лице 

 

 
 

Напомена: 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/групом понуђача, исти је дужан да 
достави Изјаву подизвођача/члана групе понуђач, потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача/члана групе понуђача, оверену печатом. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Број понуде од године 
 

ЈНМВ-6-3/2019 
    Опрема за праћење и извештавање о кретању моторних возила и радних машина 
 

 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

 

Назив понуђача 
 

Врста правног лица (микро, 

мало, средње, велико), физичко 

лице 

 

 

Адреса и седиште 
 

 

Потписник уговора ( заступник ) 
 

 

Особа за контакт 
 

 

Телефон 
 

 

Жиро рачун и банка 
 

 

Матични број 
 

 

ПИБ 
 

 
Датум : МП Потпис : 
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У поступку јавне набавке ЈНМБ -6-3/2019  Опрема за праћење и извештавање о 

кретању моторних возила и радних машина, Понуђач даје следећу 

 
 

ИЗЈАВУ 
 

 

1. Понуду подноси самостално 

 
2. Понуду подносим са подизвођачима: 

 

    из    
 

   из    
 

   из    
 

 

3. Понуду подносим са групом понуђача (супонуђачима): 
 

  из    
 

  из    
 

  из     
 

(Заокружити и по потреби попунити, једну од могућности) 
 

 
 

Уколико Понуђач понуду подноси са Подизвођачем, саставни део обрасца понуде су и 

обрасци бр. 1 и 2 - Подаци о подизвођачу 

 
Уколико Понуђач понуду подноси са супонуђачима, саставни део обрасца понуде су и 

обрасци бр. 3 и 4 - Подаци о супонуђачима 

 
Напомена: по потреби ова Изјава се може копирати 

 
 
 

Место и датум        Понуђач 
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Образац бр.1 

 
ПОНУЂАЧ ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ 

ПОДИЗВОЂАЧУ/ПОДИЗВОЂАЧИМА 
 

 

 
 

Р. 
 

бр 

 

 
 

     Називи   

адреса 

подизвођача 

 

Део предмета набавке - 

врста добра која ће бити 

поверене 

подизвођачу/подизвођачи

ма 

Проценат (%) укупне 

вредност 

добра која ће понуђач 

поверити 

подизвођачу/подизвођач 

    

    

    

 

НАПОМЕНА: Проценат укупне вредности набавке које ће понуђач поверити 
подизвиђачу не може бити већи од 50% укупне вредности јавне набавке 

 
Образац се попуњава само у случају подношења понуде са 
подизвођачем/подизвођачима и по потреби образац се може копирати. 

 
Понуђач је дужан да за Подизвођаче достави доказе о испуњености обавезног услова за 
учешће у поступку јавне набавке као и Понуђач. (дефинисано горе у тексту) 

 
Потпис Понуђача 

 
 
 
 

 

(Потпис и печат овлашћеног лица 

подизвођача) 
 

 

(Потпис и печат овлашћеног лица 

подизвођача) 
 

 

(Потпис и печат овлашћеног лица 

подизвођача 
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Образац бр. 2. 

 
 

 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

Назив подизвођача: 
 

Врста правног лица (микро,мало, 

средње, велико) физичко лице 
 

 

 

Адреса и седиште: 

 

 

 

Потписник уговора (заступник): 

 

 

 

Особа за контакт: 

 

 

 

Телефон: 

 

 
 

Жиро рачун и банка: 

 

 

 

Матични број : 

 

 

 

Порески број: 

 

 
Датум: 

 
М.П. 

 
           Потпис: 

 

 
 
 

НАПОМЕНА: У случају наступања са подизвођачем образац обавезно попунити 
 
 
 
 

Место и датум : Понуђач: 
 

м.п. 
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           Образац бр. 3 
 

ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 

 
 

 

Ре 

д. 

бр 

 

Назив и адреса члана групе 

понуђача 

Део предмета набавке –

позиција-врста добра, која ће 

бити  поверене 

члану групе понуђача 

Потпис овлашћеног 

лица члана групе 

понуђача и печат 

 
 

 
1 

 

 
 

…………………………………… 

 
    __    __    _    __    __    _    __   

  

 

 
 

2 

 
…………………………………… 

 
    __    __    _    __    __    _    __   

  

 
 
 
 

3 

 
.......................................................... 

 
   

  

 

 

Наручилац тражи да чланови гурпе понуђача наведу име и професију лица које ће 
бити одговорно за извршење уговора: 

 

Име     по професији    ______________ 
 

 
 
 

(Потпис именованог одговорног лица члана гурпе понуђача) 
 
 
 

 
Образац се попуњава само у случају подношења заједничке понуде и по 

потреби овај образац се може копирати. 

 
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуњава обавезне услове за 

учешће и поступку јавне набавке, а додатни услов за учешће и поступку јавне 
набавке испуњавају заједно. (дефинисано горе у тексту). 
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          Образац бр. 4. 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 
Назив понуђача из групе 

понуђача 

 

Врста правног лица 

(микро,мало, средње, велико) 

физичко лице 

 

 

 

Адреса и седиште 

 

 

 

Законски заступник 

 

 

 

Особа за контакт 

 

 

 

Телефон 

 

 
 

Жиро рачун и банка 

 

 

 

Матични број 

 

 

 

Порески број 

 

 
Датум: М.П. Потпис: 

 

 

НАПОМЕНА: У случају наступања у групи понуђача, образац обавезно 

попунити Место и датум : Понуђач: 

м.п. 
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ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 
 У складу с упутствима за састављање понуде за јавну набавку бр. ЈНМВ-6-3/2019 

након што смо проучили услове из конкурсне документације, нудимо да извршимо 

испоруку опреме за праћење и извештавање о кретању моторних вотзила и 

радних маштина , по цени од: 
 

 
 

   динара,  и  словима: 

  

 _____________________________________________________динара, без ПДВ-а. 
 

 
 

 ПДВ износи динара 

 
 Укупна понуђена цена са ПДВ-ом динара  и словима: 

 

  динара. 
 

 
 

У  цени морају бити урачунати сви трошкови, које понуђач има у реализацији 

предметне јавне набавке, укључујући и трошкове испоруке на адресу Наручиоца. 
Цена мора бити изражена у динарима.  

Цена је фиксна током важења уговора. 

Плаћање ће се извршити по испоруци опреме и достављеном овереном рачуну, у 
законском року. 

 
 
 

 

Место и датум : МП Понуђач: 
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РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
 
 
 

Рок важења понуде од дана отварања понуда 

 
Рок важења понуде за све партије не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуде 

 
 
 
 
 

РОК ЗА ИСПОРУКУ 
 
 
 

Понуђач нуди рок од дана за испоруку и имплементацију система, 
од дана потписивања уговора, на адресу Наручиоца. 

Рок за испоруку и уградњу, предметне опреме је маскимално 45 дана од дана од 
потписивања уговора. 

 
 

ГАРАНТНИ РОК  
 

  
 Понуђач нуди гарантни рок за комплетну опрему од ___ месеци од дана 

имплементације система и потписивања Записника о коначном квантитативно квалитативноm 

пријему. 

Гарантни рок за комплетну опрему је не може бити краћи од 24 месеца од дана 

имплеметнације система и потписивања Записника о коначном квантитативно квалитативно 

пријему. 

 
 
 
 
 

Место и датум : Понуђач: 
 

М.П. 
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Број: 

Датум: . 2019. године 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 
 

Закључен између: 

 
1. ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Кикинда, Иђошки пут број 
4, ПИБ , Матични број , коју заступа директор 
Данило Фурунџић, дипл. инж.арх. (у даљем тексту: Наручилац) и 

 
2.  ________________________________из  _________ ул.   ________ број

 ,  ПИБ: ______,  Матични  број: ________________,  кога заступа  директор 

_____________________  (у даљем тексту: Извршилац) 

 
Подизвођачи: 

 

 
 
 

Група понуђача - Заједнички понуђачи: 
 
 
 

 

Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 

 
Члан 1 

Предмет уговора је набавка опреме за праћење и извештавање о кретању 

моторних возила и радних машина, у складу са спецификацијом и Понудом Извршиоца 

бр. _____од _____2019. године, која је код Наручиоца заведена под бр. _____ од 

______2019. године и  која  чини  саставни  део  конкурсне  документације  у поступкау јавне 

набавке бр. ЈНМВ-6-3/2019 код наручиоца. 

 

Члан 2. 

 Наручилац уступа,  а Извршилац преузима обавезу да угради и испоручи предметну 

опрему, у складу са важећим прописима, стандардима и правилима струке за ову врсту посла, 

у свему према Понуди Изврциоца, која је описана у члану 1. овог уговор и чини његов 

саставни део. 

 
Члан 3. 

Приликом испоруке, уговорне стране, ће извршити упоређивање техничких 
карактеристика опреме са карактеристикама, које су наведене у техничкој спецификацији, 
коју је Извршилац доставио уз Понуду. 

При примопредаји опреме уговорне стране, сачиниће Записник о примопредаји. 

Записник о примопредаји утврдиће се : 

- околност да ли испоручена опрема испуњава техничке и функционалне    карактеристике и 
захтевани квалитет 

- околност да ли испоручена опрема има отклоњиве или неотклоњиве техничке недостатке. 
Отклоњиве недостаке Наручилац ће рекламирати односно захтеваће од Извршиоца да исте 
откони одмах. Рок за отклањање недостатака износи максимално 3 дана од дана рекламације. 
Неотклоњиве недостатке на опреми, Наручилац неће рекламирати већ ће их одмах вратити 
Извршиоцу. (Записником о примопредаји констатоваће се враћање опреме) 

- околност која се односи на поштовање уговореног рока испоруке (у случају доцње, 
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констатоваће се број дана кашњења) 

- околност да ли је Наручиоцу, при испоруци достављена комплетна документација. Записник 
о примопредаји обавезно мора да садржи пословно име и седиште уговорних  страна,  
техничке  податке  о  опреми  (марку,  тип,  произвођача  и  годину производње  опреме),  
број  и  датум  уговор о  јавној набавци,  датум  и  место  испоруке. Записник о примопредаји 
потписују представници обе уговорне стране. 
 

Члан 4. 

 Вредност  опреме,  која  је  предмет  овог уговора,  износи    ___________динара  без

 ПДВ-а,   ПДВ   износи     _______ динара, што укупно износи  __________  

динара. 

Цена је фиксна све време трајања уговора 

У  цени морају бити урачунати сви трошкови, које понуђач има у реализацији 
предметне јавне набавке, укључујући и трошкове испоруке опреме на адресу Наручиоца. 

Плаћање ће се извршити по испоруци опреме и достављеном овереном  рачуну, у 

законоском року,  на рачун  бр. код банке. 
 
 

Члан 5. 

 Извршилац се обавезује да у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 

седам дана по закључењу уговора, Наручиоцу достави: 

1. Финансијско обезбеђење за добро извршење посла и то оверену и потписану 

БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ и менично овлашћење, са клаузулама безусловна и платива на 

први позив без приговора, у износу од 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, 

са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за коначно извршење посла. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 

менице за добро извршење посла мора да се продужи. Уз меницу понуђач је дужан да 

достави: - фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за потписивање 

налога за пренос средстава (ДЕПО картон) - фотокопију обрасца оверених потписа лица 

овлашћених за заступање (ОП образац). - потврду банке о пријему захтева за регистрацију 

менице (Захтев за регистрацију/брисање менице, оверен од стране банке). 

Меница за добро извршење посла активира се: а) уколико понуђач не буде извршавао 

своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци. 
 

2) Финансијско обезбеђење за отклањање грешака у гарантном року и то оверену 

и потписану БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ и менично овлашћење, са клаузулама безусловна 

и платива на први позив без приговора, у износу од 10% од вредности уговора без 

обрачунатог ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од гарантног рока, понуђач 

предаје наручиоцу у тренутку примопредаје предмета уговора што ће бити констатовано 

Записником о примопредаји радова. Уз  меницу  понуђач  је  дужан  да  достави:  -  

фотокопију  картона  депонованих  потписа овлашћених лица за потписивање налога за 

пренос средстава (ДЕПО картон) - фотокопију обрасца оверених потписа лица овлашћених 

за заступање (ОП образац). - потврду банке о пријему захтева за регистрацију менице 

(Захтев за регистрацију/брисање менице, оверен од стране банке). 

Меница за отклањање грешака активира се: а) уколико Извршилац не изврши 

обавезу отклањања квара, који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у 

гарантном року. Финансијско обезбеђење за отклањање грешака у гарантном року Наручилац 

сме да наплати уколико Извршилац не отпочне са отклањањем недостатака у року од 15 

дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца и не отклони их у року и у складу са 

писаним захтевом Наручиоца. У том случају Наручилац може ангажовати другог Извршиоца 

и недостатке отколонити по тржишним ценама  са пажњом доброг  привредника. 
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Члан 6. 

Рок  за  испоруку и имплементацију  опреме,   на  возилима  Наручиоца,  је   ____ дана 
од дана потписивања уговора, на адреси Наручиоца, о свом трошку. 

   Уколико Наручилац током важења уговора расходује возило/машину у које је 
Извршилац уградио опрему, он је дужан да изврши демонтажу уграђене опреме, без накнаде.       

  Уграђена опрема је  власништво Наручиоца. 

 

Члан 7.  

 Испоручилац гарантује за исправност испоручене опреме у трајању од  ____ године  

од дана  имплементације сисема,  Гаранција почиње да тече од дана потписивања Записника 

о коначном квантитативно и квалитативном пријему. Подршка у гарантном року 

подразумева овлашћену стручну техничку подршку.  

 Одржавање у гарантном року подразумева: 

- отклањање грешака и обезбеђивање рада опреме у оквиру захтеване функционалности или 

уградња новог уређаја у случају да поправка није могућа, без накнаде  

- сервис уграђених уређаја без надокнаде, 

- да омогући промену обима и врсте података који се прате о појединачном возилу, према 

потребама наручиоца, без накнаде 

 

Члан 8. 

Уговорне стране сагласне су да се овај уговор може раскинути, једностраном изјавом 

воље, вансудским путем, уколико Извршилац не поштује рок извршења испоруке уколико 
предметна опрема не одговара договореном квалитету из спецификације или на било који 
други начин, грубо крши одредбе овог Уговора. 

У случају раскида уговора из става 1. овог члана, Наручилц је дужан да Извршиоцу 
исплати неспорну вредност реализованог уговора. 

Ако се уговор раскине кривицом Извршиоца, он је дужан да Наручиоцу надокнади штету 
која му је проузрокована раскидом уговора. 

 

Члан 9. 

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима и други позитивни прописи из области која је предмет овог уговора. 

 
Члан 10. 

Уговорне стране су сагласне да ће евентуалне спорове решавати споразумно, а ако то 
није могуће спор ће се решити пред Привредни судом у Зрењанину. 

 
Члан 11. 

Уговор је сачињен у 4 примерка, тако да су 3 примерка за Наручиоца, а 1 примерак је 
за Извршиоца. 
 

Извршилац:         Наручилац 

Директор        Директор 

        Данило Фурунџић дипл. инж. арх. 
 
 

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити 

доказ негативне референце. 
Понуђач, у знак прихватања модела уговора, исти треба да попуни (оно што може), а 
обавезно га мора потписати и оверити печатом. 



 

39 / 46 

 

 
 
 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
 

У складу са чланом 88. ЗЈН, Понуђач доставља 
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде како следи у табели: 

 
 
 

 

Редни број 
 

 
Врста трошка 

 

 
Износ трошкова у РСД 

   

   

   

                                              Укупни трошкови:  

          

  Трошкови припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду тих трошкова. 

У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средстава 
обезбеђења, ако га је тражиo Наручилац, под условом да понуђач тражи накнаду тих 
трошкова. 

Попуњен, потписан и печатом оверен образац од стране понуђача, сматра се да 
понуђач захтева надоканду трошкова припреме понуде и наручилац је дужан да те 
трошкове надокнади. 

 
 
 
 

МП                  Понуђач  
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И З Ј А В У 
О ОБИЛАСКУ ВОЗНОГ ПАРКА НАРУЧИОЦА  

 
 
 
 

 Понуђач ________________,  са  седиштем  у   ______________,  по  пријави  

коју  је  поднео  Наручиоцу  и  обавештењу Наручиоца, дана ___________________. године, 

обишао је возни парк Наручиоца, где ће се уградити опрема, која је предмет јавне набавке, 

детаљно је прегледао возила возног парка и добио све неопходне информације потребне за 

припрему понуде. 
 
 
 
 
 
 
         Наручилац 

Датум: М.П.                              Потпис 
 

 
 

 
 
 
 

       
 
 
 

 Нап омен а: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како  

би понуда била прихватљива. Образац потписује овлашћени птредставник понуђача  

односно овлашћени члан групе понуђача и предтставник Наручиоца. 
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ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 
 

 На основу члана 26. Закона о јавним набавкама, Понуђач, у поступку ЈНМВ-6-3/2019 

Опрема за праћење и извештавање о кретању моторних возила и радних машина, под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу даје следећу 
 

 
 
 
 
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач ______________________________________из _____________________ 
 

овом изјавом потврђује да је понуду поднео независно без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 
 

 

М.П. 

Понуђач 

                                                             Одговоро лице 
 

 
 
 
 
 
 

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинотос изаве о 

независној понуди, Наручилац ће одмах обаестити 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 

поступцима јавних набавки у смислу закона којим се уређије заштита конкуренције. 

Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године Повреда 

конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82 ЗНЈ. 

Уколико    понуду   подноси   груп а    понуђача,    Изјава   мора   бити потписана   од   

стране овлашћеног лица понуђача из групе сваког понуђача и оверена печатом. 
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НАЗИВ НАРУЧИОЦА _    ______________________________  

СЕДИШТЕ    _________________________  

УЛИЦА И БРОЈ    __________________  

ОСОБА ЗА КОНТАКТ_  ____________________  

ТЕЛЕФОН    _____________________________________ 

 МАТИЧНИ БРОЈ    ________________________   

ПИБ   ______________________________________ 
 
 
 

 

 

П О Т В Р Д А 
 

 
Којом се потврђује да  је  Понуђач  ______

 испоручио и уградио опрему која је предмет јавне 

набавке у износу од       динара без ПДВ-а. 
 

 

Потврда се издаје на захтев понуђача  _______________ради учешћа у отвореном поступку 

јавне набавке бр. ЈНМВ -6-3/2019 - Опрема за праћење и извештавање о кретању моторних 

возила и радних машина, за потребе Наручиоца ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге 

Кикинда. 
 

 
Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује: 

 
 
 
 
 

М.П. 
 

 

(потпис овлашћеног лица ) 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
 
 
 
 
 На основу члана 75. Закона о јавним набавкама, Понуђач, у поступку ЈНМВ – 6-

3/2019- Опрема за праћење и извештавање о кретању моторних возила и радних 

машина, даје следећу 
 
 
 

И З Ј А В У 
 
 
 

Понуђач   

из   ________________________овом изјавом потврђује да  је при  састављањупонуда 
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, безбедности и друге 
околности од општег интереса, као и да понуђач нема забрану обављања делатности, 
која је на снази у време подношења понуде. 

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

 
 
 
 
 
 
 

Понуђач 

 Одговорно лице 
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ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

ДОБАРА бр ЈНМВ-6-03/2019 

Понуђена цена испоруке и  

имплементације система без ПДВ-а 

 

 

Понуђена цена испоруке и  

имплементације система са ПДВ-ом 

 

 

Рок испоруке и имплементације система 

(не дужи од 45дана) 

 

 

Гарантни рок на  комплетну опрему 

(не краћи од 24 месеца) 

 

 

Гарантни рок на радове 

(не краћи од 24 месеца) 

 

 

Рок важења понуде 60 дана 

1. Рок плаћања за испоруку и имплементацију система је 45 дана од дана испостављања 

фактуре 

2. Место испоруке/уградње: Франко ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, 

Иђошки пут 4 

3. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

4. Рок важења понуде je 60 дана од дана отварања понуда 

5. Рок испоруке и имплементације и пуштања система у рад: највише 45(четрдесетпет) 

дана од дана закључења уговора  

6. Понуђач је дужан да за потребан број запослених код Наручиоца, обезбеди одговарајућу 

обуку у циљу оспособљавања запослених за рад, администрирање и основно одржавање 

система. За време трајања обуке Испоручилац је дужан да обезбеди стално присуство 

стручних лица код Наручиоца 

7. Понуђач је дужан да, након имплементације система преда Наручиоцу: Пројекат 

изведеног стања система техничке заштите аутоматског гашења пожара на возилима, по 

Закону о приватном обезбеђењу, комплетну техничку и осталу документацију, корисничка 

лиценцна права на Наручиоца, упутства за рад на Систему, сертификате/атесте за опрему-

конфигурацију система 

8. Понуђач је дужан да најкасније у року од 5 дана од уградње система на возилима 

достави План обезбеђења система техничке заштите на возилима, по Закону о приватном 

обезбеђењу,  

9. Уколико наручилац током важења уговора расходује возило/машину у које је понуђач 

уградио опрему, понуђач је дужан да изврши демонтажу тих уређаја, без накнаде.  

10. Након истека уговора уграђена опрема остаје у власништву наручиоца. 

Напомена:  

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 

Датум:          Понуђач: 

              Овлашћено лице 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  СА УПУТСТВОМ КАКО 

ДА СЕ ПОПУНИ 

ЈНМВ-6-3/2019 
Р.бр Назив добра/услуге Јед  

мере 

Коли-

чина 

Јед.цена  

без ПДВ-а 

Јед. цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

понуђена 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

понуђена 

цена са 

ПДВ-ом 
1 2 3 4 5 6(5+ПДВ) 7(4*5) 8 (4*6) 

 

1 Уређај за утврђивање 

кретања са услугом 

уградње 

возило 45     

2 Сензор за гориво и 

идентификација возача са 

уградњом 

возило 11     

3 Сензор за мерење тежине 

са уградњом 

возило 2     

4 Систем за праћење 

притиска у гумама 

возило 2     

5 Мобилни снимач са две 

камере и хард диском 2 

ТB са уградњом 

возило 3     

6 Уређај за аутоматско 

гашење пожара са 

уградњом 

возило 5     

7 Коришћење софтвера за 

утврђивање кретања 

возног парка са услугом 

одржавања система за 45 

возила 

месец 12     

У К У П Н О:   

 

Напомена: Понуђач је дужан да попуни све тражене позиције у Обрасцу структуре понуђене 

цене, у супротном наручилац ће одбити понуду као неприхватљиву 

 

 

Место 

Датум                              (потпис овлашћеноглица)  

 

 

У П У Т С Т В О 
за попуњавање обрасца структуре цене 

 

 
 

Овим упутством прописује се садржај структуре цене као документа конкурсне 
документације Наручилаца, као и упутство за њено попуњавање. 

 
Образац Структура цена садржи: 

 
 Цена (јединачна и укупна) без ПДВ-а 
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 Укупну цену без ПДВ-а и 

 укупну цену са ПДВ-ом 

 
Образац Структура цена се саставља на обрасцу који чини саставни де конкурсне документације, а 

који је сачињен у складу са овим упутством. 
Цене у обрасцу Структура цене се исказују у динарима. 
Образац Структура цена се доставља као саставни део понуде и истовремено са понудом. 

Образац Структура цене може да се попуни ручно-читко штампаним словима (али не 

графитном оловком), на писаћој машини, рачунару или другом техничком средству сличних 

карактеристика. 

Уколико цена неке од позиција у предмеру не буде попуњена бар 0 (нулом), сматраће се да је 
понуда неисправна и биће одбијена. 

Ово упутство је саставни део конкурсне документације и исто се обавезно доставља понуђачима уз 
осталу конкурсну документацију 

 


