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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије“ бр.124/12 у даљем тексту Закон), члана 2. Правилника о изменама и допунама
правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС", бр. 104/13), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке добара бр.947, ЈН 10 - 2014 од 17.12.2014.године и Решења о
образовању комисије за јавну набавку број 947-1 од 17.12.2014. године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За јавну набавку добара, ЈН 10-2014
Увођење СМС наплате (2 фаза)
(хардвер, диспечерски центар и вертикална сигнализација)

- јавна набавка мале вредности - отворени поступак 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1.1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак, НиколеТесле бб , 32000 Чачак , www.parkingcacak.co.rs
1.2. Подаци о врсти поступка јавне набавке:
Поступак јавне набавке добара ЈН 10-2014 - јавна набавка мале вредности
- отворени поступак 1.3. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке је:
Увођење СМС наплате (2 фаза)
(хардвер, диспечерски центар и вертикална сигнализација)
Шифра из општег речника набавки 30213100 – преносиви рачунари
1.4. Контакт:
Бранислав Перин (за тех. део) и Стојан Савић (за општи део), сваког радног дана од 9:00 до 13:00
часова, e-mail: parkingserviscacak@open.telekom.rs. тел. 032/5376-870 и факс 032/5376-871
1.5. Подаци о начину, месту и роковима за подношење понуда:
Начин и место подношења понуда: Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у
затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца – ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак,
ул.НиколеТесле бб , 32000 Чачак, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати –
Увођење СМС наплате (2 фаза) ЈН 10-2014“ поштом, или лично преко писарнице наручиоца.
На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, као и име
особе за контакт и е-mail адресу.
1.6. Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење понуда
је 8 данa од дана објављивања на Порталу јавних набавки, односно 25.12.2014.године до 12.00
часова.
1.7. Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда:
Понуда која буде примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се
неблаговременом.
1.8. Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак,
ул. Николе Тесле бб , 32000 Чачак.
1.9. Дан и сат отварања понуда: Понуде ће се отварати 25.12.2014.године у 13.00 часова.
1.10. Време и начин подношења пуномоћја: Отварању понуда могу присуствовати сва
заинтересована лица. Представници понуђача морају имати потписано и оверено овлашћење које
ће предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.
1.11. Обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора:
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Одлука о додели уговора, са образложењем, биће донета најкасније до 2 дана од дана отварања
понуда и биће достављена електронском поштом, путем e-maila, свим понуђачима у року од 3
(три) дана од дана њеног доношења.
Наручилац ће захтевати потврду пријема наведене одлуке, а понуђач је дужан да потврди пријем
тог документа, најкасније у року од једног дана од дана слања електронске поште од стране
наручиоца. У случају да понуђач не достави тражену потврду, сматраће се да је пријем наведене
одлуке извршен даном слања исте од стране наручиоца.
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:
- Увођење СМС наплате (2 фаза) – набавка хардвер-а (МОБИЛА – ПДА уређаја, термалних
штампача...), опремање диспечерског центра – дирекције, замена и постављање вертикалне
сигнализације. Испорука, уградња-имплементација, обука за коришћење и оперативним
одржавањем система гаранцијом минимално две године.
- Назив и ознаке из Општег речника набавке - 30213100 – преносиви рачунари - друго описано у
техничком делу конкурсне документације
3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) ПРЕДМЕТА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет набавке:
Набавка добара - „Увођење СМС наплате (2 фаза) (хардвер, диспечерски центар и
вертикална сигнализација)“ - са испоруком, постављањем, монтажом, имплементацијом и обуком
за коришћење.
2. Обим набавке:
Испорука и имплементација „Увођење СМС наплате (2 фаза) (хардвер, диспечерски
центар и вертикална сигнализација)“
2.1. Хардвер и вертикална сигнализација: „Увођење СМС наплате (2 фаза) (хардвер,
диспечерски центар и вертикална сигнализација)“

3.

Техничке карактеристике Система

Техничке карактеристике хардвера и вертикалне сигнализације које покривају
увођење СМС наплате /2 фаза/
(хардвер, диспечерски центар и вертикална
сигнализација)
Увођење СМС наплате /2 фаза/ састоји се из 3 главне целине:
А) Набавка МОБИЛ-а – ПДА уређаја и ШТАМПАЧА са пратећом опремом
Б) Опремање дирекције и диспечерског центра
В) Промена вертикалне сигнализације, прилагођавање и израда нове

4

А) Набавка МОБИЛ-а – ПДА уређаја и ШТАМПАЧА са пратећом опремом
Набавља се 10 (десет) комплета са пратећом опремом. Комплет садржи МОБИЛ-ПДА уређај и
ШТАМПАЧ са описаном пратећом опремом и са торбицом за ношење.
1) МОБИЛ – ПДА уређај
Андроид (Android ) платформа: Минимална верзија 4.2
GSM:850/900/1800/1900Mhz, WCDMA 850Mhz/2100Mhz
Процесор: “MIN quad core 1,2MHz”
Mеморија минимално: RAM 2Gb + ROM 8Gb
Екран: “Min 4,7” touch screen”
Заштита: IP-67
Камера: Минимално 8Mp са блицом са задње стране
Подножје за екстерну СД (SD) картицу
Бежична комуникација: “Bluetooth, Wireless 802.11 b/g/n, EDGE, HSPA+”
Оперативни рад на спољној температури:-10 ~ +50 С
Подршка за ГПС (GPS)
Пуњач
Гаранција: минимално две године.
Обезбеђен сервис: минимално седам година.
2) ШТАМПАЧ
Начин рада: “Direct thermal”
Резолуција: “min 203dpi”
Мобилни штампач “Bluetooth” – андроид платформа
Брзина рада: min 80mm/sec
Термални папир 58mm
Емулација: ESC/POS mode
Прикључивање (Interface): USB, Bluetooth,
Оперативан рад на спољној температури: -10 ~ +50C
(најнижа сигурна -10С, највиша сигурна температура рада +50С)
Подржан батеријски рад
Пуњач
Гаранција: минимално две године.
Обезбеђен сервис: минимално седам година.
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Б) Опремање дирекције и диспечерског центра
Набавља се 4 (четири) ТВ-монитора са датим карактеристикама , 1 (један) скенер доле описан
и 4 (четири) таблета.
1) ТВ (TV) – МОНИТОР
“LED TV Min 48”
Full HD 1920x1080
Dual DVB-T2/C/S2
Min 3 x HDMI
Ethernet port
Wireless “
Гаранција: минимално две године.
Обезбеђен сервис: минимално седам година.
2) СКЕНЕР
Tip: ADF A4 Duplex (у једном пролазу)
Ultrasonic detekcija
Подржан мод рада за дугачке листове (преко 50 cm)
Брзина скенирања: min 30str/min
Прикључивање (Interface): USB 2.0
Дневни обим: 3.000 страна
Подржка: Win 7, Win 8 “
Гаранција: минимално две године.
Обезбеђен сервис: минимално седам година.
3) ТАБЛЕТ
“Андроид платформа минимална верзија 4.2
GSM:850/900/1800/1900Mhz, WCDMA 850Mhz/2100Mhz
Процесор: минимално “quad core 1,2MHz”
Меморија минимална: 1GB RAM+ 4 GB ROM,
Екран минимално: “ 7” touch screen “ ,
Заштита: IP-67 – потпуна заштита од оштећења и гребања
Камера минимално: 8Mp са блицом са задње стране
Подножје за екстерну СД “SD” картицу
Бежична комуникација: Bluetooth, Wireless 802.11 b/g/n, EDGE, HSPA+
Oперативни рад на спољној температури: -10 ~ +50C
Подржка за ГПС “GPS”
6

Пуњач ”
Гаранција: минимално две године.
Обезбеђен сервис: минимално седам година.
Треба да буде произведен по стандардима високог квалитета и заштите која обезбеђује
отпорност на спољне утицаје, ударце, прашину. Батерија мора да омогући 25 сати рада,
односно минимум 10 сати непрекидног рада.

В) Промена вертикалне сигнализације и израда нове
У самом тексту је наглашено колико комада и шта се наручује.
1) МАЛЕ НАЛЕПНИЦЕ за допунску таблу (610х160mm) 30 комада
(рефлектујућа фолија одговарајуће боје, слова, бројеви, иконе телефона и карте
стандардне величине, заједно са чишћењем и лепљењем на постојећу површину знака)

2) ВЕЛИКЕ НАЛЕПНИЦЕ за допунску таблу (610х610mm) 34 комада
(рефлектујућа фолија одговарајуће боје, слова, бројеви, иконе телефона и карте
стандардне величине, заједно са чишћењем и лепљењем на постојећу површину знака)

3) ЗАТВОРЕНИ ПАРКИНГ НАЛЕПНИЦЕ за допунску таблу (610х610mm) 5 комада
(рефлектујућа фолија одговарајуће боје, слова, бројеви, иконе телефона и карте
стандардне величине, заједно са чишћењем и лепљењем на постојећу површину знака)
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4) СРЕДЊЕ НАЛЕПНИЦЕ за допунску таблу (305х610mm) 16 комада
(рефлектујућа фолија одговарајуће боје, слова, бројеви, иконе телефона и карте
стандардне величине, заједно са чишћењем и лепљењем на постојећу површину знака)

5) КОМПЛЕТАН ЗНАК (1225х610mm + ЦЕВ) 6 комада
(налепљен у горњем делу стандардни знак за паркирање “Р”, у доњем делу допунска табла
рефлектујућа фолија одговарајуће боје, слова, бројеви, иконе телефона и карте
стандардне величине, заједно са чишћењем и лепљењем на постојећу површину знака.
Знак је стандардни саобраћајни знак за паркиралиште, испод налепљена-исписана челична
поцинкована допунска табла /610х610mm/, поцинкована челична цев 4m / фи 60 mm/,
дебљина зида цеви 4 mm, дебљина заштитног слоја 70 микрона/ са шелнама и
постављањем )
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Техничке карактеристике саобраћајних знакова и допунских табли:
1. Комплетан знак (стандардни саобраћајни знак за паркиралиште, испод налепљена-исписана
челична поцинкована допунска табла /610х610mm/ изједна или одвојено, поцинкована
челична цев 4m / фи 60 mm, дебљина зида цеви 4 mm, дебљина заштитног слоја 70
микрона/ са шелнама и постављањем.
2. Стандардна налепница-исписивање знака за паркиралиште и већу допунску таблу 610х610
mm рефлектујућом фолијом, чишћење постојећих и монтажа (н државним путевима I и II реда,
општинским путевима и главним градским саобраћајницама 60 cm),
3. Налепница-исписивање допунске табле 305х610 mm, рефлектујућом фолијом, чишћење
постојећих и монтажа,

4. Налепница-исписивање знака и допунске табле 1225х610 mm, рефлектујућом фолијом,
чишћење постојећих и монтажа,

5. Челична поцинкована цев L=4m / фи60 mm, дебљина зида цеви 4 mm, дебљина заштитног
слоја 70 микрона/
6. Челична поцинкована цев L=0,7m / фи 60 mm, дебљина зида цеви 4 mm, дебљина
заштитног слоја 70 микрона/
7. Спојница за везу између две цеви фи 60 mm и челична поцинкована цев L=0,62m / фи 52
mm, дебљина зида цеви 4 mm, дебљина заштитног слоја 70 микрона/ са навареним
прстеном на средини дебљине 20 mm пречника фи 60 mm и заштитног слоја 70 микрона,
8. Челична поцинкована табла 1225х610х1 mm, савијена на крајевима а на горњој и доњој
ивици стављен челични L-профил (570x20x20x4mm заштитни слој цинка 70 микрона),
заштитни слој 50 микрона,
9. Челична поцинкована табла 610х610х1 mm, савијена на крајевима а на горњој и доњој
ивици стављен челични L-профил (570x20x20x4mm заштитни слој цинка 70 микрона),
заштитни слој 50 микрона,
10. Челична поцинкована табла 305х610х1 mm, савијена на крајевима а на горњој и доњој
ивици стављен челични L-профил (570x20x20x4mm заштитни слој цинка 70 микрона),
заштитни слој 50 микрона,
11. Пар челичних ушица за фи 60 mm од пљоснатог профила 20х4, заштитни слој цинка 70
микрона,
12. Комплет завртња са навртком, вијком и подлошком /М6х15 по 8 комада и М8х20 по 4
комада/.
Гаранција: За налепнице залепљене-постављене на терену минимално две године ( 24
месеци) а за цео знак и металне поцинковане делове постављен на терену минимално 5
година (60 месеци).
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају обавезне и додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама
(,,Службени гласник РС“ 124/2012).
Испуњеност ових услова понуђачи су дужни да докажу на начин прописан у члану 77. Закона о
јавним набавкама (,,Службени гласник РС“124/2012) достављањем следећих доказа уз понуду:
4.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар
- Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра
надлежног Привредног суда;
2. Понуђачи 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
•
•

•

Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда (које
обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности
редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју 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 (Устаничка 29, Београд), 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 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;

3.

Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуда;

•
•

Доказ:
Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објаве позивазаподношењепонуда;
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•

•

Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није
регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објаве позивазаподношењепонуда.
Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
одређених послова. Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење
понуда;

3.

Понуђач је за текућу годину измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине

•

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, или потврду Агенције за
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

•

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

5.

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне
својине

•

Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве. Изјава мора да буде потписана од стране
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Да је понуђач у 2013.години, пословао са оствареном добити.(позитивна нула).
- Доказ: Биланс стања са мишљењем овлашћеног ревизора за 2012. и 2013. годину или
Извештај о бонитету за јавне набавке за 2013. годину, издат од Aгенције за привредне
регистре, у неовереној копији (који није старији од 6 месеци од дана објављивања јавног
позива)
НАПОМЕНА:
Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, доказује
испуњеност обавезних услова који су јавно доступни на интернет страницама надлежних
органа и у својој понуди је обавезан да наведе назив интернет странице.
Доказ из тач. 2) до 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Доказ тач. 3) мора бити издат након дана објављивања позива.
Доказ из тач. 5) мора бити важећи.
Докази о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама (,,Службени
гласник РС“ 124/2012) могу се доставити у неовереним копијама.
2. Понуђач мора иамати уведен систем квалитета ISO 9001:2008.
- Доказ: Важећи Сертификат квалификованог сертификационог тела.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Уколико се установи да
поједине фотокопије нису индентичне са траженим оригиналним документима, или
понуђач одбије да достави тражена документа на увид, таква понуда се неће разматрати и
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одбиће се као неприхватљива, а наручилац ће позвати првог следећег понуђача на ранг
лист да достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова.
3. Гаранција за ставке А1, А2, Б1, Б2, Б3, В1, В2, В3 и В4 је 24 месеца, а за В5 60 месеци.
- Доказ: Гаранција се издаје при испоруци и уградњи.
4.3. СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА
Као средство финансијског обезбеђења обавеза у поступку јавне набавке, било да је
понуђач правно лице или предузетник, мора доставити:
• Попуњену, потписану и печатом оверену Изјаву о озбиљности понуде, дату под
материјалном и кривичном одговорношћу, која је саставни део конкурсне документације,
уз коју у виду прилога доставља оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде,
неопозиву безусловну „на први позив и без приговора“ наплативу, у износу од 5 % од
укупне вредности понуде без ПДВ-а, и роком важења колико је рок важења понуде, који
се рачуна од дана отварања понуда, не рачунајући дан отварања понуда. Ову банкарску
гаранцију наручилац може активирати само у случају да понуђач, након истека рока за
подношење понуда, повуче или измени понуиду или не потпише уговор кад је његова
понуда изабрана.
Наведена банкарска гаранција је обавезна за све понуђаче у тренутку поношења понуде,
те ће се понуда без достављене банкарске гаранције сматрати неприхватљивом и
Наручилац је неће ни разматрати. Достављена банкарска гаранција не сме бити
перфорирана.
• Као средство финансијског овезбеђења, којим обезбеђује испуњавање уговорених
обавеза Понуђач доставља
Попуњену, потписану и печатом оверену Изјаву на обрасцу из конкурсне документације,
дату под материјалном и кривичном одговорношћу, да ће у случају избора његове понуде
по предметној јавној набавци,Наручиоцу доставити оригинал банкарску гаранцију ,
неопозиву безусловну „на први позив и без приговора“ наплативу, за добро извршење
посла у износу од 10 % од укупне вредности понуде без ПДВ-а, и роком важности који је
30 дана дужи од дана предвиђеног за испуњење уговорених обавеза.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
5.1. Подаци о језику и писму на којем мора да буде састављена понуда:
Понуда мора да буде састављена на српском језику, ћириличним писмом (изузетно
латиницом тамо где нема могућности за адекватну употребу ћирилице /стручни
стандардни изрази, мерне јединице, конектори, елементи и слично/ ).
5.2. Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена:
Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из конкурсне
документацијеи мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена-откуцана или написана
необрисивим мастилом, и оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни
део конкурсне документације. Подаци који нису уписани у приложене обрасце односно
подаци који су уписани мимо образаца неће се уважити, и таква понуда ће се одбити.
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Сви документи поднети уз понуду морају да буду повезани јемствеником у целину и
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити
да ли је затворена онако како је предата.
Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној
коверти на адресу наручиоца – ЈКП „Паркинг сервис“ Николе Тесле бб, 32000 Чачак, са
обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати – хардвер за СМС систем наплате
ЈН 10-2014“, поштом, или лично преко писарнице наручиоца. На полеђини коверте
обавезно навести пун назив, адресу, број телефона и факса понуђача као и име особе за
контакт и електронску пошту (е-mail).
Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде, с тим да ће исте након окончања
поступка отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти понуде
да је неблаговремена.
Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у
позиву за подношење понуда.
Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно
испуњава све техничке спецификације.
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.
Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде.
Наручилац ће понуду одбити ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;
3) ако је понуђени рок важења понуде краћи од рока предвиђеног конкурсном
докумeнтацијом као и неиспуњених Захтева у погледу места испоруке и услова плаћања.
4) ако понуда садржи друге битне недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама (потребно је
попунити образац понуде и друге тражене обрасце).
5) Конкурсна документација не буде повезана јемствеником у целину и запечаћена.
5.3. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама:
Понуда са варијантама није допуштена.
5.4. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама:
Понуда са варијантама није допуштена.
5.5. Начин измене, допуне и опозива понуде:
Понуђач може да измени, допуни или повуче понуду писаним обавештењем пре истека
рока за подношење понуда.
13

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у
динарском износу и /или у процентима.
Свако обавештење о изменама, допунама или повлачењу понуде биће
припремљено,означено и достављено са ознаком на коверти „Измена понуде“ или
„Повлачење понуде“ за јавну набавку – Не отварати – хардвер за СМС систем
наплате ЈН 10 - 2014 – НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.
5.6. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено
да учествује 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.
5.7. Понуда са подизвођачем:
Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити
подизвођачу и да наведе његов назив, као и 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 је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености обавезних
услова тачка 1,2,3,4 и 6 а доказ под тачком 5) за део набавке који ће се извршити преко
подизвођача (према конкурсној документацији) .
5.8. Заједничка понуда:
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове тачка 1,2,3,4,6, а доказ
под тачком 5 дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверен извршење
дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова(према конкурсној
документацији).
Додатне услове група понуђача испуњава заједно
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1.) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2.) члану који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3.) понуђачу који ће издати рачун;
4.) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
5.) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
5.9. Захтеви у погледу места, времена испоруке и услова плаћања:
Место извршења услуга је Чачак.
Рок извршења услуге је максимално 15 дана од дана закључења уговора.
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Плаћање ће бити вршено у складу са ценама из понуде понуђача са роком за
одложено плаћање од најмање 15 /петнаест/ дана од дана испостављања рачуна од стране
понуђача за добра која су предмет јавне набавке.
5.10. Рок важења понуде:
Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 60
(шездесет) дана од дана отварања понуде.
5.11. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:
Цена у понуди се исказује у динарима, са и без ПДВ-а и не може се мењати након
закљученог Уговора.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу
са чланом 92. Закона о јавним набавкама.
5.12. Заштита података:
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су
посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у
понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у
документима „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица
понуђача.
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је
достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред
њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног
лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на
поменути начин.
Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости
података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека
рока предвиђеног за отварање понуда.
5.13. Додатне информације и појашњења код наручиоца:
Понуђач може, у писаном облику (или путем електронске поште или факса) на адресу
наручиоца – ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак, Николе Тесле б.б., 32000 Чачак, тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде.
Тражење информација и појашњења телефонски није дозвољено.
Заинтересовано лице може тражити додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, у писаном облику, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за
подношење понуда.
Наручилац ће у року од 3 (три) од дана пријема захтева писано одговорити
заинтересованом лицу и истовремено обавестити све понуђаче који су примили конкурсну
документацију у вези додатних информација или појашњења и објавити појашњење на
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
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5.14. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке:
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код
понуђача, односно његових подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
5.15. Негативне референце:
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама, за период
од претходне три године.
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.
5.16. Критеријум за избор најповољније понуде:
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара ЈН 10-2014 – хардевер за СМС систем
наплате донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“.
У цену морају бити урачунати сви зависни трошкови (цена рада по јединици времена,
доприноси и провизија задруге).
НАПОМЕНА: Уколико две или више понуда имају исту цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

5.17. Обавештење о начину и року подношења 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 email: parkingserviscacak@open.telekom.rs факсом на број: 032-5376-871 или препорученом
пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог
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поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није
другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све у
чеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на
Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
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
10 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео
пре истека тог рока. 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 у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену
радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра
плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса
са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне
набавке), корисник: буџет Републике Србије.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00
динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000
динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако
је та вредност већа од 80.000.000 динара.Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о
обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до
доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара
уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању
понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно
такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од
80.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
5.18. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
5.19. Обавештење о року за закључење уговора:
Уговор ће бити закључен најкасније у року од 8 (осам) дана од дана истека рока за
подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
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6. ОБРАСЦИ И МОДЕЛ УГОВОРА

Образац 1

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
1.

КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

2.

КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

3.

ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
РАЧУН
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)

___________________

ПОНУЂАЧ

Место и датум
__________________________
Име и презиме овлашћеног лица
М.П.

__________________________
Потпис овлашћеног лица

18

Образац 2

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ
1.
2.
3.

КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуду за јавну
набавку добра - услуга саставио и потписао
_________________________________________________________________________________________________
(име и презиме, звање лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

у име и за рачун понуђача.

_________________________________________________________
(потпис лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

Датум: ___________

Име и презиме одговорног лица - директора
(Понуђача или овлашћеног члана Групе понуђача)

_________________________________________

М.П.

Потпис одговорног лица – директора

______________________________

НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице – директор Понуђача, односно одговорно лице
– директор овлашћеног члана Групе понуђача, образац је неприменљив.
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Образац 3

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију јавне набавке ангажоваћемо следеће подизвођаче
Р.Бр.

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА

ВРСТА ДОБАРА/УСЛУГА КОЈУ НУДЕ

% УЧЕШЋА ПОДИЗВОЂАЧА

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Датум: ______________

Име и презиме овлашћеног лица

______________________________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

______________________________

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив.
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Образац 4

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА
АДРЕСА СЕДИШТА ПОДИЗВОЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
РАЧУН
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ПОДИЗВОЂАЧА.

___________________
Место и датум

______________________________________
М.П.

Име и презиме овлашћеног лица

________________________________
Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив.
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Образац 5

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Изјављујемо да наступамо као Група понуђача за јавну набавку добра ЈН 10 - 2014 – хардвер за
СМС систем наплате паркирања
Овлашћујемо члана Групе ____________________________________________________
да у име и за рачун осталих чланова Групе иступа пред наручиоцем.
Учешће
Пун назив и седиште

Врста добара/услуга

члана групе

Потпис одговорног лица

члана групе

коју нуди

у понуди (%)

и печат члана групе

Овлашћени члан
м.п.___________________
Члан групе
м.п.___________________
Члан групе
м.п.___________________

___________________
Место и датум
______________________________
Име и презиме овлашћеног лица

М.П.

__________________________
Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив.
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Образац 6

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
РАЧУН
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.

___________________
Место и датум

______________________________________
Име и презиме овлашћеног лица

М.П.

_______________________________
Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив.
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Образац 7

МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора (понуђач попуњава, парафира и оверава сваку страну чиме потврђује да
прихвата елементе модела уговора)

УГОВОР
о набавци - увођење СМС наплате - друга фаза

(хардвер, диспечерски центар и вертикална сигнализација)
Закључен између:
1. ЈКП „ Паркинг сервис“ Чачак , са седиштем у Чачку , улица Николе Тесле бб , Матични број:
20518898, ПИБ: 106026531, Број текућег рачуна: 200-2449510101022-70, кога заступа директор Зоран Благојевић
( у даљем тексту: Наручилац) и
2. _____________________________________________________, са седиштем у _______________________
ул._______________________________бр._____, матични број: _______________ ПИБ: ________________, текући
рачун бр.__________________________________________, кога заступа __________________________________
_________________________________________________________________ (у даљем тексту: Испоручилац)
Уговорне стране сагласно констују:
· Да је наручилац сходно члану 32. и члану 53. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“,бр.124/) Одлуком
бр.947 од 17.12.2014.године, покренуо отворени поступак јавне набавке добара - „увођење СМС наплате - друга
фаза (хардвер, диспечерски центар и вертикална сигнализација) , број набавке ЈН 10-2014, за који је позив за
достављање понуда истовремено са конкурсном документацијом објављен на Порталу јавних ннабавки дана
17.12.2014.године.
· Да је на предлог Комисије за јавну набавку у предметном поступку, за избор најјефтиније понуде, на основу
стручног налаза комисије бр. од ___.12.2014.године, Одлуком директора о додели уговора бр.___________ од
___.12.2014.године, прихваћена понуда број _______од ___.12.2014.године ________________________________
из __________________________као најповољнијег понуђача, те је уговорено како следи.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка „увођење СМС наплате - друга фаза (хардвер, диспечерски центар и вертикална
сигнализација), са испоруком, постављањем-имплементацијом, тестирањем, обуком запослених код Наручиоца и
оперативним одржавањем система у периоду гаранције у свему према захтевима Наручиоца из конкурсне
документације, техничким карактеристикама-спецификацијама, условима и спецификацији из прихваћене понуде
Испоручиоца бр.______ од __.12.2014.године и гаранције произвођача хардвера (hardwarе-а), који се сматрају
саставним делом овог уговора.
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Члан 2.
Наручилац се обавезује да испоручену опрему која је предмет овог уговора, плати Испоручиоцу по уговореним
ценама и то:
Област
Р.Бр.
А
А

Јединица мере
КОМАДА

Укупна цена за број
комада без ПДВ-а
у динарима

Набавка МОБИЛА ПДА уређаја са пратећом опремом
МОБИЛ – ПДА уређај

10 ком

2

Штампач

10 ком

Опремање дирекције и диспечерског центра

1

ТВ-МОНИТОР

4 ком

2

СКЕНЕР

1 ком

3

ТАБЛЕТ
В

В

ПОЈЕДИНАЧНА
ЦЕНАбез ПДВ-а
у динарима

1

Б
Б

НАЗИВ

4 ком
Промена вертикалне сигнализацијеи израда нове

1

МАЛЕ НАЛЕПНИЦЕ 610х160

30 ком

2

ВЕЛИКЕ НАЛЕПНИЦЕ 610х610

34 ком

3

ЗАТВОРЕНИ ПАРКИНГ НАЛЕПНИЦЕ 610х610

5 ком

4

СРЕДЊЕ НАЛЕПНИЦЕ 305х610

16 ком

5

КОМПЛЕТАН ЗНАК 1225х610+цев

6 ком

УКУПНО ЗА ЈН 10-2014 без ПДВ-а ( А/1,2/ , Б/1,2,3/ , В/1,2,3,4,5/) у динарима ______________________

Укупна цена по свим ставкама износи ___________ динара.
У цене из става 1.овог члана урачунати су и сви остали зависни трошкови везани за испоруку Система у услуге које
су дефинисане у члану 1.овог уговора.
Цене су исказане без ПДВ-а, а који пада на терет Наручиоца.
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање уговорене цене из члана 2.овог уговора изврши у року 45 /четрдесет пет/
дана од дана испостављања рачуна од стране понуђача.
Уплата уговорене цене врши се на текући рачун Испоручиоца.
Члан 4.
Испоручилац је обавезан да Наручиоцу достави попуњену, потписану и печатом оверену Изјаву на обрасцу из
конкурсне документације, дату под материјалном и кривичном одговорношћу да ће у случају избора његове понуде
по предметној јавној набавци,Наручиоцу доставити оригинал банкарску гаранцију , неопозиву безусловну „на први
позив и без приговора“ наплативу, за добро извршење посла у износу од 10 % од укупне вредности понуде без
ПДВ-а, и роком важности који је 30 дана дужи од дана предвиђеног за испуњење уговорених обавеза.
Члан 5.
Место испоруке је објекат Наручиоца у Чачку у улици по договору уговорних страна.
Члан 6.
Рок за испоруку 15 дана од дана потписивања уговора.
Члан 7.
Све наведене активности Извршилац је дужан да изврши у складу са правилима струке, важећим стандардима и са
пажњом доброг привредника.
Евентуална одступања од захтева и техничке спецификације Наручиоца, која су по мишљењу испоручиоца
неопходна, дозвољена су само уз писано одобрење Наручиоца и искључиво о трошку Испоручиоца.
Члан 8.
Испоручилац је обавезан да 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.
Стручни тим Наручиоцу даје потребна појашњења обавезан је да поступа по налозима и примедбама Наручиоца.
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Члан 9.
Контролу и тестирање рада и техничке исправности испоручених добара вршиће комисија Наручиоца која ће
потписивањем записника о клалитатитвно-квантитативном пријему потврдити исправност истих.
Члан 10.
Испоручилац се обавезује да за потребан број запослених код Наручиоца, обезбеди одговарајућу обуку у циљу
оспособљавања запослених код Наручиоца за рад на испорученим добрима.
За време трајања обуке Испоручилац је дужан да обезбеди стално присуство стручних лица код Наручиоца.
Испоручилац је обавезан да Наручиоцу достави Упутство за рад на испорученм добрима.
Члан 11.
Уговорне стране се обавезују да све информације и податке у вези предмета овог уговора чувају као пословну тајну
за све време трајања уговора, као и најмање две године након тога.
Члан 12.
Испоручилац је обавезан да у гарантном периоду, која по конкурсној документацији и датој гаранцији износи 24 (60)
месеца, врши сервисирање или замену добара а у наредних 7 година обезбеди одговарајуће сервисне капацитете, као
и довољну количину оригиналних резервних делова.
Члан 13.
Уколико Испоручилац делимично или у потпуности не извршава своје уговорне обавезе, или поступа на начин
супротан одредбама овог уговора, Наручилац може да активира банкарску гаранцију за добро извршење посла из
члана 4.став 1. алинеја 1.овог уговора.
Уколико Извршилац у току гарантног рока не извршава своје услуге у складу са одредбама овог уговора Наручилац
може да активира банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року из члана 4.став 1.алинеа 2.овог
уговора.
За случај неиспуњења уговорних обавеза о доспелости, као и у случају раскида овог уговора, Наручилац има право
да активира банкарске гаранције из става 1.и 2.овог члана, ради наплате својих потраживања.
Члан 14.
Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране оба уговарача а закључује се на период од једне године.
На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и других
позитивних законских прописа из ове области.
Члан 15.
Уговорне стране су се споразумеле да ће евентуалне спорове из овог уговора решавати мирним путем, а у случају да
се не постигне споразумно решење спора, надлежан је Привредни суд у Чачку.
Члан 16.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.
Саставни део овог уговора је изјава Понуђача о примени система заштитне животне средине.

ЗА ПОНУЂАЧА,

ЗА НАРУЧИОЦА

Директор

Директор
Зоран Благојевић
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Образац 8

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Општи подаци о Понуђачу:
Назив :________________________________________________________
Адреса седишта: _______________________________________________
Матични број: _________________________________________________
ПИБ: _________________________________________________________
Особа за контакт: _______________________________________________
На основу позива за доделу уговора за јавну набавку добара ЈН 10-2014 – увођење СМС наплате
- друга фаза (хардвер, диспечерски центар и вертикална сигнализација)
Достављамо
ПОНУДУ бр. ____________ од __________2014. године
Да квалитетно извршимо испоруку тражених добара- „Увођење СМС наплате (2 фаза) (хардвер,
диспечерски центар и вертикална сигнализација)“ - са испоруком, постављањем, монтажом,
имплементацијом и обуком за коришћење у складу са наведеним условима из конкурсне
документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, тако да понуђена добра задовољавају
квалитет, норме, стандарде и спецификације наведене у понуди.
Испоручилац гарантује квалитет на основу сертификета, извештаја о испитивању квалитета од
надлежне организације, а који прилаже уз понуду, на начин:
1. *

•

а) самостално
б) заједничка понуда
в) са подизвођачима
Обавезно заокружити начин подношења понуде

2. Рок за одложено плаћање од _____ (_______________________________) дана од дана
испостављања рачуна за испоручена добра и извршеног посла у целости (не краће од 15 дана).
3. Рок за извршење услуга (набавку, израду и испоруку fco дирекција купца Чачак) је најкасније
14 дана од дана потписивања уговора.
4. Рок важења понуде износи _____ (__________________________) дана од дана отварања
понуда (не краћи од 60 дана).

Датум:

М.П.

_________________________

Потпис
____________________________________
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Образац 9

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Понуђач је обавезан да у цену урачуна и све пратеће трошкове. Колоне попунити читко,
хемијском оловком или на рачунару.
Образац структуре цена потписује и оверава власник или законски заступник понуђача који је
уписан у регистар АПР. Уколико понуђач наступа са групом понуђача „Образац структуре цене“
потписује и оверава овлашћени представник групе понуђача. Уколико група понуђача нема
овлашћеног представника, сви понуђачи из групе потписују и оверавају „Образац структуре
цене“.
Област

А

Р.Бр.

НАЗИВ

ПОЈЕДИНАЧНА
ЦЕНАбез ПДВ-а

Јединица мере

КОМАДА

Укупна цена за број
комада без ПДВ-а

Набавка МОБИЛА ПДА уређаја са пратећом опремом

А

Б

1

МОБИЛ – ПДА уређај

10 ком

2

Штампач

10 ком

Опремање дирекције и диспечерског центра

Б

В

1

ТВ-МОНИТОР

4 ком

2

СКЕНЕР

1 ком

3

TABLET

4 ком

Промена вертикалне сигнализацијеи израда нове

В

1

МАЛЕ НАЛЕПНИЦЕ 610х160

30 ком

2

ВЕЛИКЕ НАЛЕПНИЦЕ 610х610

34 ком

3

ЗАТВОРЕНИ ПАРКИНГ
НАЛЕПНИЦЕ 610х610

5 ком

4

СРЕДЊЕ НАЛЕПНИЦЕ 305х610

16 ком

5

КОМПЛЕТАН ЗНАК 1225х610+цев

6 ком

УКУПНО ЗА ЈН 10-2014 без ПДВ-а (А/1,2/ , Б/1,2,3/ , В/1,2,3,4,5/) у динарима

__________________

ЦЕЛОКУПНА ПОНУДА:
•

УКУПНО (А/1,2/ , Б/1,2,3/ , В/1,2,3,4,5/) ЦЕНА БЕЗ ПДВ ___________________ ДИНАРА

•

УКУПНО (А/1,2/ , Б/1,2,3/ , В/1,2,3,4,5/) ЦЕНА СА ПДВ

Датум: __________________

___________________ ДИНАРА

Име и презиме овлашћеног лица
_____________________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

_____________________________
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Образац 10

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да је понуђач:
__________________________________________________________________________________,
понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Датум:______________________

Овлашћено лице понуђача:
___________________________
(име и презиме)

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача
______________________________

Образац 11

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач________________________________________________________________у поступку
јавне набавке ЈН 10-2014 - „Увођење СМС наплате (2 фаза) (хардвер, диспечерски центар и
вертикална сигнализација)“, поштовао је обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је
ималац права интелектуалне својине.

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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