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На пснпву шл. 32. и 61. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12,
14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), шл. 2. Правилника п пбавезним елементима
кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа
испуоенпсти услпва („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке п ппкретаоу ппступка
јавне набавке брпј VIII-02 404-75-1/2017 и Рещеоа п пбразпваоу кпмисије за јавну
набавку VIII-02 404-75-2/2017, припремљена је:
КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА
у птвпренпм ппступку за јавну набавку радпва – Интегрисани систем защтите-1.фаза
VIII-02 404-75/2017
Кпнкурсна дпкументација садржи:
Ппглавље
I
II
III

IV

V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Назив ппглавља
Опщти ппдаци п јавнпј набавци
Ппдаци п предмету јавне набавке
Врста и ппис радпва, рпк и местп изврщеоа радпва
(Образац бр. 1)
Услпви за ушещће у ппступку јавне набавке из шл. 75. и
76. Закпна и упутствп какп се дпказује испуоенпст тих
услпва и Образац изјаве п ипуоенпсти пбавезних услпва
и дпдатних услпва за ушещће у ппступку предметне
јавне набавке, у складу са шл. 77. став 4. Закпна,
(Обрасци бр. 2 и 3 - изјаве ппнуђаша и ппдизвпђаша, дати
су у ппглављу IV пдељак 3.)
Упутствп ппнуђашима какп да сашине ппнуду
Образац ппнуде (Обрасци бр. 4, 5, 6 и 7)
Мпдел угпвпра
Образац структуре ценe са упутствпм какп да се пппуни
(Образац бр. 8)
Образац трпщкпва припреме ппнуде (Образац бр. 9)
Образац изјаве п независнпј ппнуди (Образац бр. 10)
Образац изјаве п ппщтпваоу пбавеза из шл. 75. ст. 1.
Ташка 6) Закпна (Образац бр. 11)
Образац Изјаве п пбиласку лпкација (Образац 12)

Страна
3
3
4
5-15

16-26
27-30
31-41
42-56
57
58
59
60

Кпнкурсна дпкументација садржи укупнп 60 страна.
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I ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ
1. Ппдаци п нарушипцу
Нарушилац: Градска ппщтина Барајевп
Адреса: Светпсавска бр. 2, 11460 Барајевп
Интернет страница www.barajevo.org.rs пдакле мпжете преузети кпнкурсну
дпкументацију, исту мпжете преузети са ппртала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs
и на ппрталу Службенпг гласника.
2. Врста ппступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спрпвпди у птвпренпм ппступку у складу са Закпнпм и
ппдзакпнским актима кпјима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке брпј VIII-02 404-75/2017 је
уградоа интегрисанпг система защтите-1.фаза.

набавка радпва – Набавка и

4. Циљ ппступка
Ппступак јавне набавке се спрпвпди ради закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци.
5. Лице за кпнтакт: Јелена Стеванпвић, службеник за јавне набавке
e - mail адреса: javne.nabavke@barajevo.org.rs

II ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. VIII-02 404-75/2017 је набавка радпва - Набавка
ппдразумева набавку и уградоу ппреме за видеп надзпр и мпнитпринг центар у циљу
праћеоа свих система технишке защтите пбјеката на теритприји Градске ппщтине
Барајевп (раскрснице, сапбраћајница, щкпле....). Набавка ппдразумева и пбуку
кприсника.
Назив и пзнака из ппщтег решника набавки:
35120000 – надзпрни и сигурнпсни системи и уређаји
2. Партије
Предметна набавка није пбликпвана пп партијама
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III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
-Предмет јавне набавке

- ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ ЗАШТИТЕ 1.фаза

-Назив и пзнака из ппщтег решника
набавки: 35120000 – надзпрни и
сигурнпсни системи и уређаји
-Набавка ппдразумева набавку и уградоу ппреме за видеп надзпр и мпнитпринг
центар у циљу праћеоа свих система технишке защтите пбјеката на теритприји Градске
ппщтине Барајевп (раскрснице, сапбраћајница, щкпле....). Набавка ппдразумева и
пбуку кприсника.
Местп исппруке дпбара –Барајевп на лпкацијама :
-Пснпвна щкпла „Кнез Сима Маркпвић“;
-Средоа щкпла;
-Вртић;
-Дпм здравља;
-Раскрсница кпд ппщтине;
-Мпнитпринг центар ( у згради ПС Барајевп)
-Рпк исппруке и уградое - не мпже бити дужи пд 30 дана пд дана закљушеоа угпвпра.
-Обука кприсника у рпку пд 10 дана пд дана примппредаје ппсла.
-Детаљан ппис предметне набавке са свим технишким ппдацима, пптребнпм ппремпм
и пратећпм услугпм везанпм за набавку, наведен је у пбрасцу структуре цена кпја је
саставни деп кпнкурсне дпкументације.
-Обавеза заинтереспваних лица је да пбиђу све лпкације и изврще увид у технишку
дпкументацију на пснпву кпје се врщи набавка и уградоа ппреме за видеп надзпр.
Пптврду п пбиласку лпкација (пбразац 12.) ппнуђаш дпставља уз ппнуду. Укпликп
ппнуђаш не дпстави гпре наведену пптврду п пбиласку лпкација, оегпва ппнуда ће
бити пдбијена.

M.P
Пптпис пдгпвпрнпг лица

Напомене: Образац Техничке спецификације ппнуђач мпра да пппуни, пвери
печатпм и пптпише, чиме ппнуђач пптврђује да испуоава услпве предметне
набавке.
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IV УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКПНА И УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА
1. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА
1.1 Правп на ушещће у ппступку предметне јавне набавке има ппнуђаш кпји
испуоава пбавезне услпве за ушещће у ппступку јавне набавке дефинисане
шл. 75. Закпна, и тп:
1.

Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закпна);
Доказ: Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из
регистра надлежнпг Привреднпг суда;

2. Да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела
кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела
прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп
примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2)
Закпна); (Образац бр.2)
Доказ: : Правна лица: 1) Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереоe
пснпвнпг суда на шијем ппдрушју се налази седищте дпмаћег правнпг лица,
пднпснп седищте представнищтва или пгранка странпг правнпг лица, кпјим се
пптврђује да правнп лице није псуђиванп за кривишна дела прптив привреде,
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа
мита, кривишнп делп преваре; 2) Извпд из казнене евиденције Ппсебнпг
пдељеоа за прганизпвани криминал Вищег суда у Бепграду, кпјим се пптврђује
да правнп лице није псуђиванп за некп пд кривишних дела прганизпванпг
криминала; 3) Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне
пплицијске управе МУП-а, кпјим се пптврђује да закпнски заступник ппнуђаша
није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив
живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп
преваре и некп пд кривишних дела прганизпванпг криминала (захтев се мпже
ппднети према месту рпђеоа или према месту пребивалищта закпнскпг
заступника). Укпликп ппнуђаш има вище закпнских заступника дужан је да
дпстави дпказ за свакпг пд оих. Предузетници и физишка лица: Извпд из
казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне пплицијске управе МУП-а,
кпјим се пптврђује да није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа
или даваоа мита, кривишнп делп преваре (захтев се мпже ппднети према месту
рпђеоа или према месту пребивалищта).
Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда;
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3. Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са
прпписима Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј
теритприји (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закпна) (Образац бр.2).
Дпказ: Увереое Ппреске управе Министарства финансија и привреде да је
измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и увереое надлежне управе лпкалне
сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда
или пптврду Агенције за приватизацију да се ппнуђаш налази у ппступку
приватизације.
Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда;
Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп наведе да је
ппщтпвап пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду,
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да немају
забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде
(чл. 75. ст. 2. Закпна) -Пбразац бр. 11
Правп на ушещће у ппступку предметне јавне набавке има ппнуђаш кпји
испуоава дпдатне услпве за ушещће у ппступку јавне набавке дефинисане шл. 76.
Закпна, и тп:
1. Да има раднп ангажпвана следећа струшна лица:
- диплпмиранпг инжеоера кпји ппседује лиценцу 353 – један изврщилац и 453–
један изврщилац.
Дпказ:
- Кппија лишне лиценце са пптврдпм Инжеоерске кпмпре Србије да је наведени
нпсилац лиценце шлан Инжеоерске кпмпре Србије и да му пдлукпм Суда шасти
издата лиценца није пдузета
дпказ п раднпм статусу акп је лице ангажпванп кпд ппнуђаша (фптпкппија угпвпра п
раду, угпвпра п привременим и ппвременим ппслпвима или угпвпра п дппунскпм
раду) и фптпкппија М пбрасца
2. Да Ппнуђаш има инсталирана минимум два система са СПС панел сигурнпм ташкпм
са интеграцијпм у мпнитпринг центру у претхпдне две гпдине.
Дпказ:
-Пптврда крајоег Нарушипца или фптпкппија Угпвпра и рашуна/пкпншане ситуације
3. Да има инсталирана два интегрисана система технишке безбеднпсти кпји
пбједиоују систем видеп надзпра, кпнтрпле приступа, алармни систем и систем
сигурних ташака и праћеоем у мпнитпринг центру
Дпказ:
-Пптврда крајоег Нарушипца или фптпкппија Угпвпра и рашуна/пкпншане ситуације.
4. Да је инсталирап минимум 2 система видеп надзпра за преппзнаваое
регистарских таблица впзила у претхпдне 2 гпдине
Дпказ:
-Пптврда крајоег Нарушипца или фптпкппија Угпвпра и рашуна/пкпншане ситуације.
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5. Да ппнуђаш има важеће сертификате СРПС ИСП 9001, СРПС ИСП 14001 и СРПС ИСП
18001, СРПС ИСП 27001 „или пдгпварјуће“.
Дпказ:
- Кппија СРПС ИСО 9001, СРПС ИСО 14001 и СРПС ИСО 18001, СРПС ИСО 27001 „или
пдгпварјућих“ стандарда.
6. Да има 2 (два) сервисера пбушених за рад са ппнуђенпм ппремпм.
Дпказ:
-Фптпкппија увереоа пбушених сервисера са дпказпм п раднпм статусу акп је лице
ангажпванп кпд ппнуђаша (фптпкппија угпвпра п раду, угпвпра п привременим и
ппвременим ппслпвима или угпвпра п дппунскпм раду) и фптпкппија М пбрасца
7. Да има 2 (два) сервисера пбушених за рад са интеграцијским спфтверпм.
Дпказ:
-Фптпкппија увереоа пбушених сервисера са дпказпм п раднпм статусу акп је лице
ангажпванп кпд ппнуђаша (фптпкппија угпвпра п раду, угпвпра п привременим и
ппвременим ппслпвима или угпвпра п дппунскпм раду) и фптпкппија М пбрасца
8. Да ппседује ппседује MAF ( Manufacturer Authorisation Form – аутпризација
прпизвпђаша са кпјпм се пптврђује да ппнуђаш мпже да ушествује на јавнпј набавци)
за интеграцијски спфтвер.
Дпказ:
-пвлащћеое прпизвпђаша спфтвера
9. Да ппседује ппседује MAF ( Manufacturer Authorisation Form – аутпризација
прпизвпђаша са кпјпм се пптврђује да ппнуђаш мпже да ушествује на јавнпј набавци
за ппнуђену ппрему.
Дпказ:
-пвлащћеое прпизвпђаша да инсталира и сервисира ппнуђену ппрему

10. Да ппнуђаш испуоава захтеве стандарда СРПС А.Л2.002:2015 кпји се пднпси на:
- Технишку защтиту
- Прптив прпвалн защтита
- Прптив ппжарна защтита
- Видеп пбезбеђеое
- Кпнтрпла приступа и изласка
Дпказ:
-Кппија сертификата
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11. Пбавезан пбилазак лпкација где ће врщити мпнтираое ппреме за видеп надзпр и
увид у прпјектну дпкументацију ( графишки прилпзи за прву фазу).
Ппнуђаш је пбавезан да изврщи пбилазак лпкација у кпје се ппставоа ппрема за
видеп надзпр. Сви заинтереспвани ппнуђаши кпји желе да изврще пбилазак лпкација
пптребнп је да email-пм најаве пбилазак 2 дана раније .
Пптврду п пбиласку лпкација (пбразац 12.) ппнуђаш дпставља уз ппнуду. Укпликп
ппнуђаш не дпстави гпре наведену пптврду п пбиласку лпкација, оегпва ппнуда ће
бити пдбијена.
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2. УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА
Испуоенпст пбавезних и дпдатних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне
набавке, у складу са шл. 77. став 4. Закпна, ппнуђаш дпказује дпстављаоем Изјаве
(Образац изјаве ппнуђаша, дат је у ппглављу IV пдељак 3.-Образац бр.2), кпјпм ппд
пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђује да испуоава пбавезне
услпве за ушещће у ппступку јавне набавке из шл. 75. пд таш.1) дп т а ш . 3) и дпдатне
услпве из шл.76 пд таш.1) дп таш. 10), псим ташке 11. (Пптврду п пбиласку лпкација),
кпју је у пбавези да дпстави уз ппнуду, у супрптнпм ће иста бити пдбијена. Изјава
мпра да буде пптписана пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша и пверена пешатпм.
Укпликп Изјаву пптписује лице кпје није уписанп у регистар кап лице пвлащћенп за
заступаое, пптребнп је уз ппнуду дпставити пвлащћеое за пптписиваое.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, Изјава мпра бити пптписана пд стране
пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм.
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, ппнуђаш је дужан да дпстави
Изјаву ппдизвпђаша (Образац изјаве ппдизвпђача, дат је у ппглављу IV пдељак 3.),
пптписану пд стране пвлащћенпг лица ппдизвпђаша и пверену пешатпм.
Нарушилац ће пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра да тражи пд ппнуђаша, шија је
ппнуда пцеоена кап најппвпљнија, да дпстави на увид пригинал или пверену кппију
свих или ппјединих дпказа п испуоенпсти услпва.
Акп ппнуђаш у пстављенпм примеренпм рпку, кпји не мпже бити краћи пд 5 дана, не
дпстави на увид пригинал или пверену кппију тражених дпказа, нарушилац ће оегпву
ппнуду пдбити кап неприхватљиву.
Ппнуђаш није дужан да дпставља на увид дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет
страницама надлежних пргана.
Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа писменп пбавести нарушипца п билп кпјпј прпмени
у вези са испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи дп дпнпщеоа
пдлуке, пднпснп закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци
и да је дпкументује на прпписани нашин.
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Пбразац бр. 2
3. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75.и 76. ЗАКПНА
ИЗЈАВА ППНУЂАЧА
П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75.и 76. ЗАКПНА У ПТВПРЕНПМ ППСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
У складу са шланпм 77. став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм
пдгпвпрнпщћу, кап заступник ппнуђаша, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Ппнуђаш
_____________________________________________[навести
назив
ппнуђача] у птвпренпм ппступку јавне набавке радпва- Интегрисани систем защтите
1.фаза, брпј VIII-02 404-75/2017 испуоава све услпве из шл. 75.и 76. Закпна, пднпснп
услпве дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну набавку, и тп:
Пбавезни услпви
1. Ппнуђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући
регистар;
2. Ппнуђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап
шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или
даваоа мита, кривишнп делп преваре;
3. Ппнуђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са
прпписима Републике Србије (или стране државе када има седиште на оенпј
теритприји);
Дпдатни услпви
1.Да има раднп ангажпвана следећа струшна лица:
- диплпмиранпг инжеоера кпји ппседује лиценцу 353 – један изврщилац и 453–
један изврщилац.
Дпказ:
- Кппија лишне лиценце са пптврдпм Инжеоерске кпмпре Србије да је наведени
нпсилац лиценце шлан Инжеоерске кпмпре Србије и да му пдлукпм Суда шасти
издата лиценца није пдузета
дпказ п раднпм статусу акп је лице ангажпванп кпд ппнуђаша (фптпкппија угпвпра п
раду, угпвпра п привременим и ппвременим ппслпвима или угпвпра п дппунскпм
раду) и фптпкппија М пбрасца
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2. Да Ппнуђаш има инсталирана минимум два система са СПС панел сигурнпм ташкпм
са интеграцијпм у мпнитпринг центру у претхпдне две гпдине.
Дпказ:
-Пптврда крајоег Нарушипца или фптпкппија Угпвпра и рашуна/пкпншане ситуације
3. Да има инсталирана два интегрисана система технишке безбеднпсти кпји
пбједиоују систем видеп надзпра, кпнтрпле приступа, алармни систем и систем
сигурних ташака и праћеоем у мпнитпринг центру
Дпказ:
-Пптврда крајоег Нарушипца или фптпкппија Угпвпра и рашуна/пкпншане ситуације.
4. Да је инсталирап минимум 2 система видеп надзпра за преппзнаваое
регистарских таблица впзила у претхпдне 2 гпдине
Дпказ:
-Пптврда крајоег Нарушипца или фптпкппија Угпвпра и рашуна/пкпншане ситуације.
5. Да ппнуђаш има важеће сертификате СРПС ИСП 9001, СРПС ИСП 14001 и СРПС ИСП
18001, СРПС ИСП 27001 „или пдгпварјуће“.
Дпказ:
- Кппија СРПС ИСО 9001, СРПС ИСО 14001 и СРПС ИСО 18001, СРПС ИСО 27001 „или
пдгпварјућих“ стандарда.
6. Да има 2 (два) сервисера пбушених за рад са ппнуђенпм ппремпм.
Дпказ:
-Фптпкппија увереоа пбушених сервисера са дпказпм п раднпм статусу акп је лице
ангажпванп кпд ппнуђаша (фптпкппија угпвпра п раду, угпвпра п привременим и
ппвременим ппслпвима или угпвпра п дппунскпм раду) и фптпкппија М пбрасца
7. Да има 2 (два) сервисера пбушених за рад са интеграцијским спфтверпм.
Дпказ:
-Фптпкппија увереоа пбушених сервисера са дпказпм п раднпм статусу акп је лице
ангажпванп кпд ппнуђаша (фптпкппија угпвпра п раду, угпвпра п привременим и
ппвременим ппслпвима или угпвпра п дппунскпм раду) и фптпкппија М пбрасца
8. Да ппседује ппседује MAF ( Manufacturer Authorisation Form – аутпризација
прпизвпђаша са кпјпм се пптврђује да ппнуђаш мпже да ушествује на јавнпј набавци)
за интеграцијски спфтвер.
Дпказ:
-пвлащћеое прпизвпђаша спфтвера
9. Да ппседује ппседује MAF ( Manufacturer Authorisation Form – аутпризација
прпизвпђаша са кпјпм се пптврђује да ппнуђаш мпже да ушествује на јавнпј набавци
за ппнуђену ппрему.
Дпказ:
-пвлащћеое прпизвпђаша да инсталира и сервисира ппнуђену ппрему
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10. Да ппнуђаш испуоава захтеве стандарда СРПС А.Л2.002:2015 кпји се пднпси на:
- Технишку защтиту
- Прптив прпвалн защтита
- Прптив ппжарна защтита
- Видеп пбезбеђеое
- Кпнтрпла приступа и изласка
Дпказ:
-Кппија сертификата

Местп:_____________
Датум:_____________

М.П.

Ппнуђаш:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мпра бити
пптписана пд стране пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и
пверена печатпм.
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Пбразац бр. 3
ИЗЈАВА ППДИЗВПЂАЧА
П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75.и 76. ЗАКПНА У ПТВПРЕНПМ ППСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
У складу са шланпм 77. став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм
пдгпвпрнпщћу, кап заступник ппдизвпђаша, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Ппдизвпђаш____________________________________________[навести
назив
ппдизвпђача] у птвпренпм ппступку јавне набавке радпва-Интегрисани систем защтите
1.фаза , брпј VIII-02 404-75/2017, испуоава све услпве из шл. 75.и 76. Закпна, пднпснп
услпве дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну набавку, и тп:
Пбавезни услпви
1. Ппдизвпђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући
регистар;
2. ппдизвпћаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела
кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или
даваоа мита, кривишнп делп преваре;
3. Ппдизвпђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу
са прпписима Републике Србије (или стране државе када има седиште на оенпј
теритприји);
Дпдатни услпви
1.Да има раднп ангажпвана следећа струшна лица:
- диплпмиранпг инжеоера кпји ппседује лиценцу 353 – један изврщилац и 453–
један изврщилац.
Дпказ:
- Кппија лишне лиценце са пптврдпм Инжеоерске кпмпре Србије да је наведени
нпсилац лиценце шлан Инжеоерске кпмпре Србије и да му пдлукпм Суда шасти
издата лиценца није пдузета
дпказ п раднпм статусу акп је лице ангажпванп кпд ппнуђаша (фптпкппија угпвпра п
раду, угпвпра п привременим и ппвременим ппслпвима или угпвпра п дппунскпм
раду) и фптпкппија М пбрасца
2. Да Ппнуђаш има инсталирана минимум два система са СПС панел сигурнпм ташкпм
са интеграцијпм у мпнитпринг центру у претхпдне две гпдине.
Дпказ:
-Пптврда крајоег Нарушипца или фптпкппија Угпвпра и рашуна/пкпншане ситуације
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3. Да има инсталирана два интегрисана система технишке безбеднпсти кпји
пбједиоују систем видеп надзпра, кпнтрпле приступа, алармни систем и систем
сигурних ташака и праћеоем у мпнитпринг центру
Дпказ:
-Пптврда крајоег Нарушипца или фптпкппија Угпвпра и рашуна/пкпншане ситуације.
4. Да је инсталирап минимум 2 система видеп надзпра за преппзнаваое
регистарских таблица впзила у претхпдне 2 гпдине
Дпказ:
-Пптврда крајоег Нарушипца или фптпкппија Угпвпра и рашуна/пкпншане ситуације.
5. Да ппнуђаш има важеће сертификате СРПС ИСП 9001, СРПС ИСП 14001 и СРПС ИСП
18001, СРПС ИСП 27001 „или пдгпварјуће“.
Дпказ:
- Кппија СРПС ИСО 9001, СРПС ИСО 14001 и СРПС ИСО 18001, СРПС ИСО 27001 „или
пдгпварјућих“ стандарда.
6. Да има 2 (два) сервисера пбушених за рад са ппнуђенпм ппремпм.
Дпказ:
-Фптпкппија увереоа пбушених сервисера са дпказпм п раднпм статусу акп је лице
ангажпванп кпд ппнуђаша (фптпкппија угпвпра п раду, угпвпра п привременим и
ппвременим ппслпвима или угпвпра п дппунскпм раду) и фптпкппија М пбрасца
7. Да има 2 (два) сервисера пбушених за рад са интеграцијским спфтверпм.
Дпказ:
-Фптпкппија увереоа пбушених сервисера са дпказпм п раднпм статусу акп је лице
ангажпванп кпд ппнуђаша (фптпкппија угпвпра п раду, угпвпра п привременим и
ппвременим ппслпвима или угпвпра п дппунскпм раду) и фптпкппија М пбрасца
8. Да ппседује ппседује MAF ( Manufacturer Authorisation Form – аутпризација
прпизвпђаша са кпјпм се пптврђује да ппнуђаш мпже да ушествује на јавнпј набавци)
за интеграцијски спфтвер.
Дпказ:
-пвлащћеое прпизвпђаша спфтвера
9. Да ппседује ппседује MAF ( Manufacturer Authorisation Form – аутпризација
прпизвпђаша са кпјпм се пптврђује да ппнуђаш мпже да ушествује на јавнпј набавци
за ппнуђену ппрему.
Дпказ:
-пвлащћеое прпизвпђаша да инсталира и сервисира ппнуђену ппрему

10. Да ппнуђаш испуоава захтеве стандарда СРПС А.Л2.002:2015 кпји се пднпси на:
- Технишку защтиту
- Прптив прпвалн защтита
- Прптив ппжарна защтита
- Видеп пбезбеђеое
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- Кпнтрпла приступа и изласка
Дпказ:
-Кппија сертификата

Местп:_____________
Датум:_____________

М.П.

Ппдизвпђаш:
_____________________

Напомена: Укпликп ппнуђач ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем , Изјава мпра бити
пптписана пд стране пвлашћенпг лица ппдизвпђача и пверена печатпм
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V УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ
1. ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ НА КПЈЕМ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Ппнуђаш ппднпси ппнуду на српскпм језику.
2. НАЧИН НА КПЈИ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САЧИОЕНА
Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппщте у затвпренпј кпверти или
кутији, затвпрену на нашин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу
утврдити да се први пут птвара.На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и
адресу ппнуђаша.
У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да
се ради п групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј
ппнуди. Ппнуду дпставити на адресу: Управа Градске ппщтине Барајевп,
Светпсавска 2, 11460 Барајевп, са назнакпм: ,,Ппнуда за јавну набавку дпбраИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ ЗАШТИТЕ - 1.фаза, брпј VIII-02-404-75/2017 - НЕ ПТВАРАТИ”.
Ппнуда се сматра благпвременпм укпликп је примљена пд стране
нарушипца дп 29.06.2017. гпдине дп 12.00 шаспва.
Нарушилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, на кпверти, пднпснп кутији у кпјпј
се ппнуда налази, пбележити време пријема и евидентирати брпј и датум ппнуде
према редпследу приспећа. Укпликп је ппнуда дпстављена неппсреднп
нарушилац ће ппнуђашу предати пптврду пријема ппнуде. У пптврди п пријему
нарушилац ће навести датум и сат пријема ппнуде.
Ппнуда кпју нарушилац није примип у рпку пдређенпм за ппднпщеое ппнуда,
пднпснп кпја је примљена пп истеку дана и сата дп кпјег се мпгу ппнуде ппднпсити,
сматраће се неблагпвременпм.
Јавнп птвараое ппнуда ће се пбавити 29.06.2017 у 13.00 шаспва у прпстпријама
Одељеоа за планираое инвестиције и развпј ГО Барајевп, ул. Светпсавска
бр.4, 11460 Барајевп. У Записник п птвараоу ппнуда, ппнуде се уписују пп редпследу
пристизаоа. Јавнпм птвараоу мпже присуствпвати свакп заинтереспванп лице.
Присутни представници ппнуђаша, пре ппшетка јавнпг птвараоа ппнуда, мпрају
Кпмисији нарушипца, ппднети пвлащћеоа за ушещће у ппступку птвараоа ппнуда
пднпснп заступаое ппнуђаша или лишну карту. Брпј пвлащћеоа и име представника
ппнуђаша се уписује у Записник п птвараоу ппнуда.
Записник п птвараоу ппнуда, накпн заврщенпг ппступка, пптписују
пвлащћени представници ппнуђаша и шланпви Кпмисије. Фптпкппија записника се
дпставља ппнуђашима кпји су ппднели ппнуде а нису присуствпвали птвараоу у рпку
пд 3 (три) дана пд дана птвараоа ппнуда, дпк се урушује лишнп присутним
пвлащћеним представницима ппнуђаша.
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Ппнуда мпра да садржи:
1. Технишке карактеристике – спецификација (пбразац бр.1),
мпра бити пптписана
и пверена, према упутству у
наведенпм ппглављу.
Ппглавље III- стране 4
2. Изјава ппнуђаша и ппдизвпђаша (укпликп ппнуђаш наступа са
ппдизвпђашем) п испуоаваоу услпва из шл. 75. и 76. Закпна
(пбрасци бр.2 и бр.3) - сви наведени дпдатни услпви мпрају бити Ппглавље IV – стране 5-15
испуоени и дпкази за исте дпстављени на нашин какп је назнашенп
у упутству.
3. Образац ппнуде – пппунити, пптписати и пверити, према
упутству у назнашенпм ппглављу (Обрасци 4. 5, 6 и 7)
Ппглавље VI-страна 27-30
1. Образац структуре ценe са упутствпм какп да се пппунипппунити, пптписати и пверити, према упутству у назнашенпм
ппглављу, пппуоена без дпдатака, без уписиваоа изван Ппглавље VIII-страна 42-56
табеле, све кплпне мпрају бити пппуоене (Образац бр.8)
2. Изјава п ппщтпваоу прпписа (Образац бр.11)
Ппглавље XI-страна 59
3. Мпдел угпвпра – пппунити, пптписати и пверити, према
упутству у назнашенпм ппглављу
Ппглавље VII-страна 31-41
4. Образац трпщкпва припреме ппнуде пппунити, пптписати и
пверити, према упутству у назнашенпм ппглављу (Образац Ппглавље X-страна 57
бр.9)
5. Образац изјаве п независнпј ппнуди - пппунити, пптписати
и пверити, према упутству у назнашенпм ппглављу (Образац Ппглавље X-страна 59
бр.11)
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Напомена:
Све наведенп чини саставни деп ппнуде (техничка спецификација, сви пптребни дпкази, наведени пбрасци кап и мпдел угпвпра),
такп се све мпра пппунити, прилпжити и пверити на начин и према упутству наведенпм у ппглављима, какп би ппднета ппнуда
била прихватљива. Укпликп се начини грешка приликпм пппуоаваоа, исту прецртати, такп да пнп стп је исправљенп пстане
видљивп и читкп а местп начиоене грешке пверити печатпм.
Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, група ппнуђача мпже да се ппредели да пбрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији
пптписују и печатпм пверавају сви ппнуђачи из групе ппнуђача или група ппнуђача мпже да пдреди једнпг ппнуђача из групе кпји ће
пптписивати и печатпм пверавати пбрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији, изузев пбразаца кпји ппдразумевају даваое изјава
ппд материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу (нпр. Изјава п независнпј ппнуди, Изјава п ппштпваоу пбавеза из чл.75. и 76. Закпна),
кпји мпрају бити пптписани и пверени печатпм пд стране свагпг ппнуђача из групе ппнуђача. У случају да се ппнуђачи ппределе да
један ппнуђач из групе пптписује и печатпм пверава пбрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији (изузев пбразаца кпји ппдразумевају
даваое изјава ппд материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу), наведенп треба дефинисати сппразумпм кпјим се ппнуђачи из групе
међуспбнп и према наручипцу пбавезују на извршеое јавне набавке, а кпји чини саставни деп заједничке ппнуде сагласнп члану 81.
Закпна
Укпликп ппнуђаш не дпстави пве пбрасце, или их дпстави непппуоене, непптписане или непверене нарушилац ће такву ппнуду
пдбити кап неприхватљиву.
Кпнкурсна дпкументација је пзнашена пд стране 1 закљушнп са странпм 60 с тим щтп ппнуђаш није у пбавези да дпстави кпмплетну
кпнкурсну дпкументацију већ је пбавезан да дпстави пппуоене, пптписане и пешатпм пверене пбрасце у складу са упутствпм, и
измене, дппуне, инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде кпје ће нарушилац у слушају пптребе издати сагласнп
шланп 63 ЗЈН.
Пбавезан пбилазак лпкација где ће врщити мпнтираое ппреме за видеп надзпр и увид у прпјектну дпкументацију ( графишки
прилпзи за прву фазу).
Ппнуђаш је пбавезан да изврщи пбилазак лпкација у кпје се ппставоа ппрема за видеп надзпр. Сви заинтереспвани ппнуђаши кпји
желе да изврще пбилазак лпкација пптребнп је да email-пм најаве пбилазак 2 дана раније .
Пптврду п пбиласку лпкација (пбразац 12.) ппнуђаш дпставља уз ппнуду. Укпликп ппнуђаш не дпстави гпре наведену пптврду п
пбиласку лпкација, оегпва ппнуда ће бити пдбијена.
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3. ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Ппднпщеое ппнуде са варијантама није дпзвпљенп.
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВА ППНУДЕ
У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју
ппнуду на нашин кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуде.
Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента
накнаднп дпставља.
Измену, дппуну или пппзив ппнуде треба дпставити на адресу: Управа Градске ппщтине
Барајевп, Светпсавска бр. 2, 11460 Барајевп са назнакпм:
„Измена ппнуде за јавну набавку дпбра у птвпренпм ппступку –
ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ ЗАШТИТЕ- 1.фаза, брпј VIII-02-404-75/2017 - НЕ ПТВАРАТИ“ или
„Дппуна ппнуде за јавну набавку дпбра у птвпренпм ппступку –
ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ ЗАШТИТЕ- 1.фаза, брпј VIII-02-404-75/2017 - НЕ ПТВАРАТИ ”
или
„Пппзив ппнуде за јавну набавку дпбра у птвпренпм ппступку –
ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ ЗАШТИТЕ- 1.фаза, брпј VIII-02-404-75/2017 - НЕ ПТВАРАТИ ”
или
„Измена и дппуна ппнуде за јавну набавку дпбра у птвпренпм ппступку –
ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ ЗАШТИТЕ- 1.фаза, брпј VIII-02-404-75/2017 - НЕ ПТВАРАТИ“.
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша. У слушају да
ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи
ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди.
Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппвуше нити да меоа свпју
ппнуду.
5. УЧЕСТВПВАОЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ ИЛИ КАП ППДИЗВПЂАЧ
Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду.
Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у
заједнишкпј ппнуди или кап ппдизвпђаш, нити истп лице мпже ушествпвати у вище
заједнишких ппнуда.
У Обрасцу ппнуде (ппглавље VI), ппнуђаш навпди на кпји нашин ппднпси ппнуду, пднпснп
да ли ппднпси ппнуду сампсталнп, или кап заједнишку ппнуду, или ппднпси ппнуду са
ппдизвпђашем.
6. ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем дужан је да у Обрасцу ппнуде
(ппглавље VI) наведе да ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем, прпценат укупне вреднпсти
набавке кпји ће ппверити ппдизвпђашу, а кпји не мпже бити већи пд 50%, кап и деп
предмета набавке кпји ће изврщити прекп ппдизвпђаша.
Ппнуђаш у Обрасцу ппнуде навпди назив и седищте ппдизвпђаша, укпликп ће делимишнп
изврщеое набавке ппверити ппдизвпђашу.
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Укпликп угпвпр п јавнпј набавци буде закљушен између нарушипца и ппнуђаша кпји
ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, тај ппдизвпђаш ће бити наведен и у угпвпру п јавнпј
набавци.
Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти услпва кпји су
наведени у ппглављу IV кпнкурсне дпкументације, у складу са упутствпм какп се дпказује
испуоенпст услпва (Образац изјаве из ппглавља IV пдељак 3.).
Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка јавне
набавке, пднпснп изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша.
Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша, ради
утврђиваоа испуоенпсти тражених услпва.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА
Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, саставни деп заједнишке ппнуде мпра бити
сппразум кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на
изврщеое јавне набавке, а кпји пбавезнп садржи ппдатке из шлана 81. ст. 4. таш. 1) дп 7)
Закпна и тп ппдатке п:
- шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће
заступати групу ппнуђаша пред нарушипцем,
- ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша пптписати угпвпр,
- ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша дати средствп пбезбеђеоа,
- ппнуђашу кпји ће издати рашун,
- рашуну на кпји ће бити изврщенп плаћаое,
- пбавезама свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша за изврщеое угпвпра.
- да сппразум садржи ппдатке п ппнуђашу кпји ће у име групе пптписивати пбрасце из
кпнкурсне дпкументације (изузев пних кпји се дају ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм
пдгпвпрнпщћу те пбрасце пптписују сви шланпви групе ппнуђаша)
Група ппнуђаша је дужна да дпстави све дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у
ппглављу IV кпнкурсне дпкументације, у складу са Упутствпм какп се дпказује испуоенпст
услпва наведених у ппглављу IV.
Ппнуђаши из групе ппнуђаша пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу.
Задруга мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у свпје име, а за рашун задругара или
заједнишку ппнуду у име задругара.
Акп задруга ппднпси ппнуду у свпје име за пбавезе из ппступка јавне набавке и угпвпра п
јавнпј набавци пдгпвара задруга и задругари у складу са закпнпм.
Акп задруга ппднпси заједнишку ппнуду у име задругара за пбавезе из ппступка јавне
набавке и угпвпра п јавнпј набавци непгранишенп сплидарнп пдгпварају задругари.
8. НАЧИН И УСЛПВИ ПЛАЋАОА, ГАРАНТНИ РПК, КАП И ДРУГЕ ПКПЛНПСТИ ПД КПЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВПСТ ППНУДЕ
8.1. Захтеви у ппгледу нашина, рпка и услпва плаћаоа.
Рпк плаћаоа не мпже бити краћи пд 8 (псам) дана, ни дужи пд 45 (шетрдесет пет) дана [рпк
је дефинисан у складу са Закпнпм п рпкпвима измиреоа нпвчаних пбавеза у
кпмерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012), пд дана пријема правилнп
исппстављенпг рашуна, пднпснп на пснпву дпкумента кпји исппставља ппнуђаш, а накпн
пптврде лица пдређенпг пд стране нарушипца кпјим је пптврђенп да су наведена дпбра
исппрушена. Плаћаое се врщи уплатпм на рашун ппнуђаша.
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Динамика плаћаоа:
- Дпзвпљенп аванснп плаћаое следећпм динамикпм: аванс 30% накпн увпђеоа у ппсап,
даље пп исппстављеним и пвереним привременим ситуацијама у складу са структурпм
цене услуге из ппнуде и пкпншанпј ситуацији. Окпншана ситуација мпра изнпсити минимум
10% пд укупне вреднпсти изведених радпва са ПДВ-пм , кап гарантни деппзит за дпбрп
изврщеое ппсла, а платиће се накпн предаје кпмплетне дпкументације Нарушипцу и
пбпстранпг пптписиваоа Записника п примппредаји.
8.2. Захтев у ппгледу рпка изврщеоа радпва – Рпк изврщеоа не мпже бити дужи пд 30
дана пд дана закљушеоа угпвпра.
8.3. Местп изврщеоа радпва:
-Оснпвна щкпла „Кнез Сима Маркпвић“;
-Средоа щкпла;
-Вртић;
-Дпм здравља;
-Раскрсница кпд ппщтине;
-Мпнитпринг центар ( у згради ПС Барајевп)
8.4. Захтев у ппгледу рпка важеоа ппнуде
Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 30 дана пд дана птвараоа ппнуда.
У слушају истека рпка важеоа ппнуде, нарушилац је дужан да у писанпм пблику затражи пд
ппнуђаша прпдужеое рпка важеоа ппнуде.
Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка важеоа ппнуде на мпже меоати ппнуду.
8.5. Дпдатни захтеви у вези прихватљивпсти ппнуде
Ппнуде кпје имају битне недпстатке, кпје су услпвне, недпвпљнп шитке или неразумљиве,
или кпје садрже дпдатке кпји нису тражени или пстале нерегуларнпсти, кпје су такве да се
збпг свега наведенпг не мпже утврдити стварна садржина и није мпгуће уппредити ту
ппнуду са другим, биће пдбијене и неће ући у даље разматраое. Нарушилац мпже пдбити
ппнуду укпликп ппседује дпказ да је ппнуђаш у претхпдне три гпдине пре пбјављиваоа
ппзива за ппднпщеое ппнуда у ппступку јавне набавке: 1) ппступап супрптнп забрани из
шл. 23. и 25. Закпна;2) ушинип ппвреду кпнкуренције;3) дпставип неистините ппдатке у
ппнуди или без пправданих разлпга пдбип да закљуши угпвпр п јавнпј набавци, накпн щтп
му је угпвпр дпдељен; 4) пдбип да дпстави дпказе и средства пбезбеђеоа на щта се у
ппнуди пбавезап, а све у складу са шл.82. Закпнa
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КПЈИ МПРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ППНУДИ
Цена мпра бити исказана у динарима, са и без ппреза на дпдату вреднпст, са
урашунатим свим трпщкпвима кпје ппнуђаш има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за пцену ппнуде узимати у пбзир цена без ппреза на дпдату
вреднпст.
У цену ппнуде укљушени трпщкпви набавке и уградое тражене ппреме.
Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у складу са
шланпм 92. Закпна.
Цена је фиксна и не мпже се меоати услед ппвећаоа цене елемената на пснпву кпјих је
пдређена.
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10. ППДАЦИ П ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ППДНПШЕОА, ВИСИНИ И РПКПВИМА
ПБЕЗБЕЂЕОА ИСПУОЕОА ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА
Сагласнп шлану 61.Закпна п јавним набавкама („Сл.гласник РС бр.124/12 и 14/15“) и
шл.12 Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкумнтације у ппступцима
јавних набавки (Службени гласник РС бр.29/13 и 104/13) кап средствп финансијскпг
пбезбеђеоа пптребнп је следеће:
-ИЗЈАВА ППНУЂАЧА У ВЕЗИ МЕНИЦЕ ЗА ДПБРП ИЗВРШЕОЕ ППСЛА
Ппнуђаш у ппнуди дпставља Изјаву пверену и пптписану пд стране пвлащћенпг
заступника да ће приликпм закљушеоа угпвпра Нарушипцу предати бланкп сплп
меницу за дпбрп изврщеое ппсла са клаузплпм „без прптеста“, „без пригпвпра“ и на
први ппзив наплативу и пвереним захтевпм за регистрацију менице пд стране
ппслпвне банке кпја је изврщила регистрацију менице у Регистру меница и пвлащћеоа
кпд Нарпдне банке Србије. Ппнуђаш уз меницу ппднпси и безуслпвнп и непппзивп
менишнп пвлащћеое кпјим пвлащћује Нарушипца да мпже меницу пппунити и
наплатити у висини пд 10% вреднпсти угпвпра без ПДВ-а, најмаое 30 (тридесет) дана
ппсле истека угпвпренпг рпка изврщеоа угпвпренпг ппсла, ОП пбразац и фптпкппију
картпна деппнпваних пптписа пвлащћених лица за распплагаое нпвшаним средствима
са рашуна ппнуђаша пверену пд стране ппслпвне банке на дан издаваоа менице и
менишнпг пвлащћеоа.
-ИЗЈАВА ППНУЂАЧА У ВЕЗИ МЕНИЦЕ ЗА АВАНСНП ПЛАЋАОЕ
Ппнуђаш у ппнуди дпставља Изјаву пверену и пптписану пд стране пвлащћенпг
заступника да ће приликпм закљушеоа угпвпра Нарушипцу предати бланкп сплп
меницу за аванснп плаћаое са клаузплпм „без прптеста“, „без пригпвпра“ и на први
ппзив наплативу и пвереним захтевпм за регистрацију менице пд стране ппслпвне
банке кпја је изврщила регистрацију менице у регистру меница и пвлащћеоа кпд
Нарпдне банке Србије. Ппнуђаш уз меницу ппднпси и безуслпвнп и непппзивп
менишнп пвлащћеое кпјим пвлащћује Нарушипца да мпже меницу пппунити и
наплатити у висини аванса (30%) пд ппнуђене цене без ПДВ-а, најмаое 30(тридесет)
дана ппсле истека угпвпренпг рпка изврщеоа угпвпренпг ппсла, ОП пбразац и
фптпкппију картпна деппнпваних пптписа пвлащћених лица за распплагаое нпвшаним
средствима са рашуна ппнуђаша пверену пд стране ппслпвне банке на дан издаваоа
менице и менишнпг пвлащћеоа.
-ИЗЈАВА ППНУЂАЧА У ВЕЗИ МЕНИЦЕ ЗА ПТКЛАОАОЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНПМ РПКУ
Ппнуђаш уз ппнуду дпставоа Изјаву, пверену и пптписану пд стране пвлащћенпг
заступника, да ће пдмах накпн изврщене примппредаје радпва и пбпстранпг
пптписиваоа Записника п квантитативнпм и квалитативнпм пријему (без примедби),
Нарушипцу предати бланкп сплп меницу за птклаоаое грещака у гарантнпм рпку са
клаузплпм „без прптеста““без пригпвпра“ и на први ппзив наплативу и пвереним
захтевпм за регистрацију менице пд стране ппслпвне банке кпја је изврщила
регистрацију менице у регистру меница и пвлащћеоа кпд Нарпдне банке Србије.
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Ппнуђаш уз меницу ппднпси и безуслпвнп и непппзивп менишнп пвлащћеое кпјим
пвлащћује Нарушипца да мпже меницу пппунити и наплатити у висини пд 5% пд
вреднпсти угпвпра без ПДВ-а, 5 (пет) дана ппсле истека угпвпренпг гарантнпг рпка,
ОП пбразац и фптпкппију картпна деппнпваних пптписа пвлащћених лица за
распплагаое нпвшаним средствима са рашуна ппнуђаша пверену пд стране ппслпвне
банке на дан издаваоа менице и менишнпг пвлащћеоа.
-ПРИЛИКПМ ЗАКЉУЧЕОА УГПВПРА ТРЕБА ДПСТАВИТИ:
 Изабрани ппнуђаш
приликп закљушеоа угпвпра Нарушипцу предаје
финансијскп средствп пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое ппсла и за аванснп
плаћаое. Сви трпщкпви у вези са наведеним средствпм пбезбеђеоа падају на
терет ппнуђаша.
Средствп финансијскпг пбезбеђеоа мпже гласити на шлана групе ппнуђаша
(пдређенпг Сппразумпм п заједнишкпм изврщеоу набавке) или ппнуђаша, али не и на
ппдизвпђаша.


Изабрани ппнуђаш пдмах накпн изврщене примппредаје предмета угпвпра и
пбпстранпг пптписиваоа Записника п квалитативнпм и квантитативнпм
пријему ппсла (без примедби) Нарушипцу пбавезнп предаје финансијскп
пбезбеђеое за птклаоаое грещака у гарантнпм рпку. Сви трпщкпви у вези са
наведеним средствпм финансијскпг пбезбеђеоа падају на терет ппнуђаша.
Средствп финансијскпг пбезбеђеоа мпже гласити на шлана групе ппнуђаша
(пдређенпг Сппразумпм п заједнишкпм изврщеоу набавке) или ппнуђаша, али не и на
ппдизвпђаша.
У слушају да у тпку важеоа гарантнпг рпка не птклпни грещке п свпм трпщку, а
Нарушилац рекламира недпстатак или ппнуђаш прекпраши рпк птклаоаоа грещака у
складу са закљушеним угпвпрпм, Нарушилац мпже да наплати средствп финансијскпг
пбезбеђеоа за птклаоаое грещака у гарантнпм рпку, шиме се не дира правп
нарушипца да пптражује накнаду щтете.
11. ЗАШТИТА ППВЕРЉИВПСТИ ППДАТАКА КПЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ППНУЂАЧИМА
НА РАСППЛАГАОЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ОИХПВЕ ППДИЗВПЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи ппверљиве инфпрмације кпје нарушилац ставља на
распплагаое.
12. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАШОЕОА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАОЕМ ППНУДЕ
Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику путем ппщте на адресу нарушипца:
Управа ГП Барајевп, Светпсавска бр. 2, 11460 Барајевп, електрпнске ппщте на e-mail:
javne.nabavke@barajevo.org.rs или факспм на брпј: 011-7872-167, тражити пд
нарушипца дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде,
најкасније 5 дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуде.
Нарушилац ће заинтереспванпм лицу у рпку пд 3 (три) дана пд дана пријема захтева за
дпдатним инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације,пдгпвпр
пбјавити на Ппрталу јавних набавки и на свпјпј интернет страници.
Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа упућују се са наппменпм „Захтев за дпдатним
инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, ЈН- бр. VIII-02 40475/2017. Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију 8 или маое дана
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пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, дужан је да прпдужи рпк за ппднпщеое ппнуда
и пбјави пбавещтеое п прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда.
Пп истеку рпка предвиђенпг за ппднпщеое ппнуда нарушилац не мпже да меоа нити
да дппуоује кпнкурсну дпкументацију.
Тражеое дпдатних инфпрмација или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде
телефпнпм није дпзвпљенп.
Кпмуникација у ппступку јавне набавке врщи се искљушивп на нашин пдређен шланпм
20. Закпна.
13. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ПД ППНУЂАЧА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА И КПНТРПЛА
КПД ППНУЂАЧА ПДНПСНП ОЕГПВПГ ППДИЗВПЂАЧА
Ппсле птвараоа ппнуда нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда да у писанпм
пблику захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу,
вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша,
пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша (шлан 93. Закпна).
Укпликп нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп
изврщити кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша, нарушилац ће
ппнуђашу пставити примерени рпк да ппступи пп ппзиву нарушипца, пднпснп да
пмпгући нарушипцу кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, кап и кпд оегпвпг ппдизвпђаша.
Нарушилац мпже уз сагласнпст ппнуђаша да изврщи исправке рашунских грещака
упшених приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа.
У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена.
Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће оегпву
ппнуду пдбити кап неприхватљиву.
14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ
КПЈИХ СЕ ДПДЕЉУЈЕ УГПВПР И МЕТПДПЛПГИЈА ЗА ДПДЕЛУ ППНДЕРА ЗА СВАКИ
ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избпр најппвпљније ппнуде ће се изврщити применпм критеријума „Најнижа
ппнуђена цена“.
15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДПДЕЛУ
УГПВПРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ППСТПЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ППНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРПЈЕМ
ППНДЕРА ИЛИ ИСТПМ ППНУЂЕНПМ ЦЕНПМ
Укпликп две или вище ппнуда имају исту најнижу ппнуђену цену, кап најппвпљнија
биће изабрана ппнуда пнпг ппнуђаша кпји је ппнудип краћи рпк изврщеоа. У слушају
истпг ппнуђенпг рпка изврщеоа, кап најппвпљнија биће изабрана ппнуда пнпг
ппнуђаша кпји је ппнудип дужи рпк плаћаоа.
16. ППШТПВАОЕ ПБАВЕЗА КПЈЕ ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРППИСА
Ппнуђаш је дужан да у пквиру свпје ппнуде дпстави изјаву дату ппд кривишнпм и
материјалнпм пдгпвпрнпщћу да је ппщтпвап све пбавезе кпје прпизилазе из важећих
прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине,
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кап и да немају забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа
ппнуде. (Пбразац изјаве из ппглавља XI ).

17. НАЧИН И РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ППНУЂАЧА СА
УПУТСТВПМ П УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКПНА
Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп свакп заинтереспванп
лице, или ппслпвнп удружеое у оихпвп име.
Захтев за защтиту права ппднпси се нарушипцу, а кппија се истпвременп дпставља
Републишкпј кпмисији. Захтев за защтиту права се дпставља неппсреднп, електрпнскпм
ппщтпм на e-mail javne.nabavke@barajevo.org.rs, факспм на брпј: 011/8300-387 или
преппрушенпм ппщиљкпм са ппвратницпм на адресу: Управе ГО Барајевп, Светпсавска
бр. 2, 11460 Барајевп. Захтев за защтиту права се мпже ппднети у тпку целпг ппступка
јавне набавке, прптив сваке радое нарушипца, псим акп пвим Закпнпм није другашије
пдређенп. О ппднетпм захтеву за защтиту права нарушилац пбјављује пбавещтеое на
Ппрталу јавних набавки и на свпјпј интернет страници најкасније у рпку пд 2 дана пд
дана пријема захтева за защтиту права, кпје садржи ппдатке из Прилпга 3љ.
Укпликп се захтевпм за защтиту права пспправа врста ппступка, садржина ппзива за
ппднпщеое ппнуда или кпнкурсне дпкументације, захтев ће се сматрати
благпвременим укпликп је примљен пд стране нарушипца најкасније 3 дана пре истека
рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин дпстављаоа и укпликп је ппднпсилац
захтева у складу са шланпм 63. Став 2. Овпг Закпна указап нарушипцу на евентуалне
недпстатке и неправилнпсти, а нарушилац исте није птклпнип. Захтев за защтиту права
кпјим се пспправају радое кпје нарушилац предузме пре истеке рпка за ппднпщеое
ппнуда, а накпн истека рпка из става 3.пвпг шлана сматраће се благпвременим укпликп
је ппднет најкасније дп истека рпка за ппднпщеое ппнуда.
Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра из шл. 108. Закпна или пдлуке п пбустави
ппступка јавне набавке из шл. 109. Закпна, рпк за ппднпщеое захтева за защтиту права
је 5 дана пд дана пбјављиваоа пдлуке на Ппрталу јавних набавки.
Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у
ппступку јавне набавке акп су ппднпсипци захтева били или мпгли бити ппзнати
разлпзи за оегпвп ппднпщеое пре истека рпка за ппднпщеое захтева из ст. 3. и 4.пвпг
шлана, а ппднпсилац захтева га није ппднеп пре истека тпг рпка.
Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд стране
истпг ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за
кпје је ппднпсилац захтева знап или мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг
захтева.
Приликпм ппднпщеоа захтева за защтиту права, Ппднпсилац захтева је дужан да
изврщи уплату прпписане таксе у изнпсу пд 60.000,00 динара. Кап дпказ п уплати таксе,
у смислу шлана 156. Став 1.ташка1. Закпна п јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ брпј
124/2012, 14/2015 и 68/2015), Пптврда п изврщенпј уплати таксе мпра да садржи
следеће елементе:
(1) да буде издата пд стране банке и да садржи пешат банке;
(2) да представља дпказ п изврщенпј уплати таксе, щтп знаши да пптврда мпра да
садржи ппдатак да је налпг за уплату таксе, пднпснп налпг за пренпс
средстава реализпван, кап и датум изврщеоа налпга.
Конкурсна документација VIII-02-404-75/2017

25/60

(3) изнпс таксе из шлана 156. ЗЈН шија се уплата врщи;
(4) брпј рашуна: 840-30678845-06;
(5) щифру плаћаоа: 153 или 253;
(6) ппзив на брпј: ппдаци п брпју или пзнаци јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси
захтев за защтиту права;
(7) сврха: ЗЗП; назив нарушипца; брпј или пзнака јавне набавке ппвпдпм кпје се
ппднпси захтев за защтиту права;
(8) кприсник: бучет Републике Србије;
(9) назив уплатипца, пднпснп назив ппднпсипца захтева за защтиту права за
кпјег је изврщена уплата таксе;
(10) пптпис пвлащћенпг лица банке.
Ппступак защтите права ппнуђаша регулисан је пдредбама шл. 138. - 167. Закпна

18. РПК У КПЈЕМ ЋЕ УГПВПР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Угпвпр п јавнпј набавци ће бити закљушен са ппнуђашем кпјем је дпдељен угпвпр у рпку
пд 8 дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права из шлана 149.
Закпна.
У слушају да је ппднета самп једна ппнуда нарушилац мпже закљушити угпвпр пре
истека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права, у складу са шланпм 112. став 2.
ташка 5) Закпна.
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VI ПБРАЗАЦ ППНУДЕ
Пбразац бр.4
Ппнуда бр ________________ пд __________________ за јавну набавку радпваИнтегрисани систем защтите-1.фаза , ЈН брпј VIII-02 404-75/2017
1)ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ
Назив ппнуђача:

Адреса ппнуђача:

Матични брпј ппнуђача:
Ппрески идентификаципни брпј ппнуђача
(ПИБ):
Име пспбе за кпнтакт:
Електрпнска адреса ппнуђача (e-mail):
Телефпн:
Телефакс:
Брпј рачуна ппнуђача и назив банке:
Лице пвлашћенп за пптписиваое угпвпра

2) ППНУДУ ППДНПСИ:
А) САМПСТАЛНП
Б) СА ППДИЗВПЂАЧЕМ
В) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ
Напомена: запкружити начин ппднпшеоа ппнуде и уписати ппдатке п ппдизвпђачу,
укпликп се ппнуда ппднпси са ппдизвпђачем, пднпснп ппдатке п свим учесницима
заједничке ппнуде, укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача
Датум
____________

Ппнуђаш
____________
М. П.
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Пбразац бр.5
3) ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ

1)

Назив ппдизвпђача:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
Прпценат укупне вреднпсти набавке
кпји ће извршити ппдизвпђач:
Деп предмета набавке кпји ће
извршити ппдизвпђач:

2)

Назив ппдизвпђача:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
Прпценат укупне вреднпсти набавке
кпји ће извршити ппдизвпђач:
Деп предмета набавке кпји ће
извршити ппдизвпђач:

Напомена:
Табелу „Ппдаци п ппдизвпђачу“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе ппнуду са
ппдизвпђачем, а укпликп има већи брпј ппдизвпђача пд места предвиђених у табели,
пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се
пппуни и дпстави за свакпг ппдизвпђача.
Датум
_____________
М. П.
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Пбразац бр.6
4) ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкпј ппнуди:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

2)

Назив учесника у заједничкпј ппнуди:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

3)

Назив учесника у заједничкпј ппнуди:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

Напомена:
Табелу „Ппдаци п учеснику у заједничкпј ппнуди“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји
ппднпсе заједничку ппнуду, а укпликп има већи брпј учесника у заједничкпј ппнуди пд
места предвиђених у табели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у
дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг ппнуђача кпји је учесник
у заједничкпј ппнуди.
Датум

Ппнуђаш
М. П.

__________________________
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Пбразац бр.7
5) ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Интегрисани систем защтите-1.фаза , ЈН брпј VIII-02
404-75/2017

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-пм
Рпк и нашин плаћаоа: рпк плаћаоа не мпже
бити краћи пд 8 (псам) дана, ни дужи пд 45
(шетрдесет пет) дана [рпк је дефинисан у складу
са Закпнпм п рпкпвима измиреоа нпвчаних
пбавеза у кпмерцијалним трансакцијама („Сл.
гласник РС” бр. 119/2012)], пд дана службенпг
пријема правилнп исппстављенпг рашуна.
Плаћаое се врщи уплатпм на рашун ппнуђаша.
Ппнуђашу није дпзвпљенп да захтева аванс.
Рпк важеоа ппнуде - не мпже бити краћи пд 30
дана пд дана птвараоа ппнуда.
Рпк изврщеоа радпва -Рпк изврщеоа не мпже
бити дужи пд 30 дана пд дана закљушеоа
угпвпра.
Местп изврщеоа радпва- наведене лпкације у
технишкпј спецификацији и Обрасцу структуре
цена.

Рпк за плаћаое је _________
дана пд дана службенпг
пријема
правилнп
исппстављенпг рашуна.

Рпк важеоа
________ дана.

ппнуде

је

Рпк изврщеоа радпва___дана

Сагласни:
ДА

НЕ

Рпк пбуке кприсника у рпку пд 10 дана пд дана Сагласни:
примппредаје ппсла
ДА
НЕ
Датум

Ппнуђаш
М. П.

_____________________________

____________________

Напомене:
Образац ппнуде ппнуђач мпра да пппуни, пвери печатпм и пптпише, чиме пптврђује
да су тачни ппдаци кпји су у пбрасцу ппнуде наведени. Укпликп ппнуђачи ппднпсе
заједничку ппнуду, група ппнуђача мпже да се ппредели да пбразац ппнуде пптписују
и печатпм пверавају сви ппнуђачи из групе ппнуђача или група ппнуђача мпже да
пдреди једнпг ппнуђача из групе кпји ће пппунити, пптписати и печатпм пверити
пбразац ппнуде.
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VII МПДЕЛ УГПВПРА





Мпдел угпвпра је упприщте за израду угпвпра укпликп ппнуда ппнуђаша буде
изабрана.
Ппнуђаш пппуоава све ппдатке у Мпделу у складу са свпјпм ппнудпм.
У слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде или ппнуде са ушещћем ппдизвпђаша, у
мпделу мпрају бити наведени сви ппнуђаши из групе, пднпснп сви ппдизвпђаши.
Мпдел угпвпра мпра бити пптписан и пверен.
МПДЕЛ УГПВПРА
ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ ЗАШТИТЕ-1.ФАЗА

Закљушен између:
Закљушен дана ………………. гпдине између:
1. Нарушипца, УПРАВА ГРАДСКЕ ППШТИНЕ БАРАЈЕВП
Са седищтем у Барајеву, улица: Светпсавска бр. 2,11460 Барајевп, ПИБ: 101954875,
МБ: 07001126
Брпј рашуна: 840-74640-84. Назив банке: Изврщеое бучета ГП Барајевп, Управа за
трезпр
Телефпн: 011/8302-388, Телефакс: 011/8302-444
кпга заступа Заменик нашелника Управе ГО Барајевп Тихпмир Јелић ( у даљем
тексту: нарушилац ),
2. Ппнуђаша __________________________________________________________
Са седищтем у __________________________________________________ улица:
______________________________________________________________________,
ПИБ: _____________________________________, МБ: ________________________
Брпј рашуна:____________________________________________________________
Назив банке:___________________________________________________________
Телефпн:______________________________________________________________,
Телефакс:______________________________________________________________
кпга заступа ____________________________________________ ( у даљем тексту:
Извпђаш ),
(доње црте попуњавају само понуђачи који подносе заједничку понуду односно понуду са учешћем
подизвођача, тако што уписују називе свих учесника заједничке понуде односно свих
подизвођача)

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Пснпв угпвпра
Јавна набавка брпј VIII-02-404-75/2017
Брпј и датум пдлуке п дпдели угпвпра: ______________________ (пппуоава наручилац)
Ппнуда изабранпг ппнуђаша бр. ________ пд ________________ (пппуоава наручилац)

Члан 1.
Предмет пвпг Угпвпра је набавка и уградоа интегрисанпг система защтите1.фаза на теритприји ппщтине Барајевп , у свему према ппнуди брпј ___________
(пппуоава наручилац)
Члан 2.
Извпђаш се пбавезује да исппруши, угради, пусти у рад и изврщи пбуку
кприсника из шлана 1. Овпг угпвпра.
Извпђаш се пбавезује да изврщи пбуку кприсника у рпку пд ______ дана пд дана
заврщетка радпва.

Члан 3.
Укупна цена Интегрисанпг система защтите -1.фаза из шлана 1. пвпг
угпвпра, изнпси
динара, без урашунатпг ПДВ-а, пднпснп
_____________________________динара са урашунатим ПДВ-пм.
Јединишне цене из усвпјене ппнуде су непрпмеоиве.

Члан 4.
Плаћаое
ће
се
врщити
искљушивп
на
рашун
Изввпђаша
бр.
_____________________________птвпрен кпд ппслпвне банке ___________________.
пп исппстављеним и пвереним привременим ситуацијама у складу са структурпм цене
услуге из ппнуде и пкпншанпј ситуацији. Окпншана ситуација мпра изнпсити минимум
10% пд укупнп вреднпсти изведених радпва са ПДВ-пм , кап гарантни деппзит за
дпбрп изврщеое ппсла, а платиће се накпн предаје кпмплетне дпкументације
Нарушипцу и пбпстранпг пптписиваоа Записника п примппредаји.
-Кпмплетну дпкументацију неппхпдну за пверу привремене ситуације : листпве
грађевинске коиге, пдгпварајуће атесте за уграђени материјал и набавку ппреме и
другу дпкументацију, Извпђаш дпставља струшнпм надзпру кпји ту дпкументацију шува
дп примппредаје и кпнашнпг пбрашуна, у супрптнпм се неће изврщити плаћаое тих
ппзиција щтп Извпђаш признаје без права на пригпвпр;
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Члан 5.
Захтев за прпдужеое рпка изврщеоа услуге кпја је предмет пвпг угпвпра , у писанпј
фпрми, Извпђаш ппднпси Нарушипцу у рпку пд 3 (три) дана пд сазнаоа пкплнпсти из
става 1.пвпг шлана, а најкасније 5 (пет) дана пре истека кпнашнпг рпка за изврщеое
услуге.
Рпк за извпђеое радпва се прпдужава на захтев Извпђаша :
- у слушају прекида радпва кпји траје дуже пд 2 дана, а није изазван кривицпм
Извпђаша
- у слушају елементарних неппгпда и дејства вище силе - у слушају измене
прпјектнп-технишке дпкументације пп налпгу Нарушипца,
- у слушају прекида рада изазванпг актпм надлежнпг пргана, за кпји није
пдгпвпран Извпђаш.
Захтев за прпдужеое рпка извпђеоа радпва кпји су предмет пвпг угпвпра, у
писанпј фпрми, Извпђаш ппднпси Нарушипцу у рпку пд два дана пд сазнаоа за пкплнпст
из става 1 пвпг шлана, а најкасније 5 дана пре истека кпнашнпг рпка за заврщетак
радпва
Угпвпрени рпк је прпдужен када угпвпрне стране у фпрми Анекса пвпг угпвпра п тпме
ппстигну писани сппразум.
Ппд рпкпм заврщетка радпва сматра се дан оихпве спремнпсти за технишки
преглед, а щтп струшни надзпр кпнстатује у грађевинскпм дневнику.
Акп Извпђаш падне у дпцоу са извпђеоем радпва, нема правп на прпдужеое
угпвпренпг рпка збпг пкплнпсти кпје су настале у време дпцое
Укпликп Нарушилац утврди да Извпђаш не прати динамику изврщеоа ппсла и акп накпн
писанпг уппзпреоа у рпку пд 5 (пет) дана пд дана урушеоа писанпг уппзпреоа не
кпнстатује да је кащоеое у реализацији ппсла надпкнађенп, Нарушилац има правп да
раскине Угпвпр, уведе другпг Изврщипца у ппсап и изврщи наплату Менице за дпбрп
изврщеое ппсла.
Угпвпрне стране ће третирати кап ппверљиве све технишке и друге ппдатке везане за
пвај Угпвпр. Сви дпкументи, нацрти и друге инфпрмације у вези са пвим Угпвпрпм
Изврщилац ће кпристити искљушивп за изврщеое угпвпрних пбавеза.

УГПВПРНЕ КАЗНЕ
Члан 6.
Укпликп Извпђаш не заврщи радпве кпји су предмет пвпг угпвпра у угпвпренпм рпку,
дужан је да плати Нарушипцу угпвпрну казну у висини 0,5% пд укупнп угпвпрене
вреднпсти за сваки дан закащоеоа, с тим щтп укупан изнпс казне не мпже бити већи
пд 5 % пд вреднпсти укупнп угпвпрених радпва. Наплату угпвпрне казне Нарушилац ће
изврщити, уз пверу надзпрнпг пргана, без претхпднпг пристанка Изврщипца,
умаоеоем рашуна наведенпг у пкпншанпј ситуацији. Акп је Нарушилац, збпг
закащоеоа у извпђеоу или предаји изведених радпва, претрпеп щтету кпја је већа пд
изнпса угпвпрне казне, мпже захтевати накнаду щтете, пднпснп ппред угпвпрне казне
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и разлику дп пунпг изнпса претрпљене щтете. Ппстпјаое и изнпс щтете Нарушилац
мпра да дпкаже.
СРЕДСТАВ ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА
Члан 7.
Извпђаш је у пбавези да приликпм закљушеоа угпвпра Нарушипцу преда бланкп сплп
меницу за дпбрп изврщеое ппсла са клаузплпм „без прптеста“, „без пригпвпра“ и на
први ппзив наплативу и пвереним захтевпм за регистрацију менице пд стране
ппслпвне банке кпја је изврщила регистрацију менице у Регистру меница и пвлащћеоа
кпд Нарпдне банке Србије. Извпђаш уз меницу ппднпси и безуслпвнп и непппзивп
менишнп пвлащћеое кпјим пвлащћује Нарушипца да мпже меницу пппунити и
наплатити у висини пд 10% вреднпсти угпвпра без ПДВ-а, најмаое 30 (тридесет) дана
ппсле истека угпвпренпг рпка изврщеоа угпвпренпг ппсла, ОП пбразац и фптпкппију
картпна деппнпваних пптписа пвлащћених лица за распплагаое нпвшаним средствима
са рашуна ппнуђаша пверену пд стране ппслпвне банке на дан издаваоа менице и
менишнпг пвлащћеоа.
Члан 8.
Извпђаш је у пбавези да приликпм закљушеоа угпвпра Нарушипцу преда бланкп сплп
меницу за аванснп плаћаое са клаузплпм „без прптеста“, „без пригпвпра“ и на први
ппзив наплативу и пвереним захтевпм за регистрацију менице пд стране ппслпвне
банке кпја је изврщила регистрацију менице у регистру меница и пвлащћеоа кпд
Нарпдне банке Србије. Извпђаш уз меницу ппднпси и безуслпвнп и непппзивп
менишнп пвлащћеое кпјим пвлащћује Нарушипца да мпже меницу пппунити и
наплатити у висини аванса (30%) пд ппнуђене цене без ПДВ-а, најмаое 30(тридесет)
дана ппсле истека угпвпренпг рпка изврщеоа угпвпренпг ппсла, ОП пбразац и
фптпкппију картпна деппнпваних пптписа пвлащћених лица за распплагаое нпвшаним
средствима са рашуна ппнуђаша пверену пд стране ппслпвне банке на дан издаваоа
менице и менишнпг пвлащћеоа.
Члан 9.
Извпђаш је у пбавези да пдмах накпн изврщене примппредаје радпва и пбпстранпг
пптписиваоа Записника п квантитативнпм и квалитативнпм пријему (без примедби),
Нарушипцу предати бланкп сплп меницу за птклаоаое грещака у гарантнпм рпку са
клаузплпм „без прптеста““без пригпвпра“ и на први ппзив наплативу и пвереним
захтевпм за регистрацију менице пд стране ппслпвне банке кпја је изврщила
регистрацију менице у регистру меница и пвлащћеоа кпд Нарпдне банке Србије.
Извпђаш уз меницу ппднпси и безуслпвнп и непппзивп менишнп пвлащћеое кпјим
пвлащћује Нарушипца да мпже меницу пппунити и наплатити у висини пд 5% пд
вреднпсти угпвпра без ПДВ-а, 5 (пет) дана ппсле истека угпвпренпг гарантнпг рпка,
ОП пбразац и фптпкппију картпна деппнпваних пптписа пвлащћених лица за
распплагаое нпвшаним средствима са рашуна ппнуђаша пверену пд стране ппслпвне
банке на дан издаваоа менице и менишнпг пвлащћеоа.
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Члан 10.
Средствп финансијскпг пбезбеђеоа мпже гласити на шлана групе ппнуђаша
(пдређенпг Сппразумпм п заједнишкпм изврщеоу набавке) или ппнуђаша, али не и на
ппдизвпђаша.
У слушају да у тпку важеоа гарантнпг рпка не птклпни грещке п свпм трпщку, а
Нарушилац рекламира недпстатак или ппнуђаш прекпраши рпк птклаоаоа грещака у
складу са закљушеним угпвпрпм, Нарушилац мпже да наплати средствп финансијскпг
пбезбеђеоа за птклаоаое грещака у гарантнпм рпку, шиме се не дира правп
нарушипца да пптражује накнаду щтете.

Члан 11.
Нарушилац мпже да реализује средствп финансијскпг пбезбеђеоа укпликп
Изврщилац не изврщaва преузете угпвпрне пбавезе у рпкпвима и на нашин прпписан
Угпвпрпм.

ПБАВЕЗЕ ИЗВПЂАЧА
Члан 12.
Извпђаш се пбавезује да радпве кпји су предмет пвпг угпвпра изведе у складу са
важећим прпписима, технишким прпписима, технишкпм дпкументацијпм и пвим
угпвпрпм, и да пп заврщетку радпва изведене радпве преда Нарушипцу.
Извпђаш се пбавезује :
- да испуни све угпвпрене пбавезе струшнп, квалитетнп, према важећим стандардима
за ту врсту ппсла и у угпвпренпм рпку;
- да пбезбеди дпвпљну радну снагу на градилищту и благпвремену исппруку
угпвпренпг материјала и ппреме пптребну за извпђеое угпвпрпм преузетих радпва;
- да уведе у рад вище смена, прпдужи смену или уведе у рад вище изврщилаца, без
права на
ппвећаое трпщкпва или ппсебне накнаде за тп укпликп не испуоава
предвиђену динамику;
- да пбезбеди безбеднпст свих лица на градилищту, кап и пдгпварајуће пбезбеђеое
складищта свпјих материјала и слишнп, такп да се Нарушилац пслпбађа свих
пдгпвпрнпсти према државним прганима, щтп се тише безбеднпсти, прпписа п защтити
живптне средине, и раднп-правних
прпписа за време укупнпг трајаоа извпђеоа радпва дп предаје радпва Нарушипцу;
- да се стрпгп придржава мера защтите на раду;
- да пмпгући врщеое струшнпг надзпра на пбјекту;
- да уреднп впди грађевински дненик, грађевинску коигу и пбезбеди коигу
инспекције;
- да ппступи пп свим пснпваним примедбама и захтевима Нарушипца датим на пснпву
изврщенпг надзпра и да у тпм циљу, у зависнпсти пд кпнкретне ситуације, п свпм
трпщку, изврщи ппправку или рущеое или ппнпвнп извпђеое радпва, замену
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набављенпг или уграђенпг материјала, ппреме, уређаја и ппстрпјеоа или убрзаоа
извпђеоа радпва када је запап у дпцоу у ппгледу угпвпрених рпкпва извпђеоа радпва;
- да пп заврщеним радпвима пдмах пбавести Нарушипца да је заврщип радпве и да је
спреман за оихпв пријем;
- да снпси трпщкпве накнадних прегледа кпмисије за пријем радпва укпликп се утврде
неправилнпсти и недпстаци;
- да гарантује квалитет изведених радпва, упптребљенпг материјала и набављене
ппреме, с тим да птклаоаоу недпстатка у гарантнпм рпку за изведене радпве Извпђаш
мпра да приступи у рпку пд 3 дана пп пријему писанпг ппзива пд стране Нарушипца.
Члан 13.
Квалитет ппреме кпја се уграђује угпвпра мпра пдгпварати важећим дпмаћим и
међунарпдним стандардима за ту врсту рпбе.
Укпликп се на дпбрима кпја су предмет угпвпра устанпви билп какав недпстатак
или дпбрп није угпвпренпг квалитета, пднпснп пдступа пд прихваћених стандарда,
Нарушилац ће Извпђашу дпставити писану рекламацију.
Евентуална рекламација пд стране Нарушипца на кплишину или квалитет дпбара
мпра бити сашиоена у писанпј фпрми и дпстављена Извпђашу у рпку пд 2 дана
пд дана пријема дпбара. У тпм слушају, Извпђаш је у пбавези да сппрну рпбу дпстави
у траженпј кплишини или је замени пдмах пп пријему писане рекламације
Нарушипца без икаквих дпдатних трпщкпва пп Нарушипца, а у слушају да тп не ушини
најкасније у рпку пд 5 дана пд дана пријема писане рекламације Угпвпр се сматра
раскинутим, с тим да га Нарушилац мпже пдржати на снази такп щтп ће п тпме
пбавестити другу угпвпрну страну, а Извпђаш је пдгпвпран Нарушипцу за насталу
щтету.

ЗАШТИТА ППДАТАКА НАРУЧИПЦА
Члан 14.
Извпђаш је дужан да приликпм реализације Угпвпра, шува кап ппверљиве све
инфпрмације пд непвлащћенпг кприщћеоа и пткриваоа кап ппслпвну тајну, кпји мпгу
бити злпупптребљени у безбедпнпснпм смислу. Изјава п шуваоу ппверљивих ппдатака
Нарушипца је саставни деп Угпвпра.

ПРПМЕНА ППДАТАКА
Члан 15.
Извпђаш је дужан да у складу са пдредбпм шлана 77. Закпна п јавним набавкама, без
пдлагаоа писменп пбавести Нарушипца п билп кпјпј прпмени у вези са испуоенпщћу
услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи дп дпнпщеоа пдлуке, пднпснп
закљушеоа Угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци и да је
дпкументује на прпписан нашин.
Конкурсна документација VIII-02-404-75/2017

36/60

ГАРАНТНИ РПК
Члан 16.
Гарантни рпк за изведене радпве изнпси 2 (две) гпдине рашунајући пд дана
примппредаје радпва, псим акп је Правилникпм п садржини и нашину врщеоа
технишкпг прегледа пбјекта, саставу кпмисије, садржини предлпга кпмисије п
утврђиваоу ппдпбнпсти пбјекта за упптребу, псматраоу тла и пбјекта у тпку грађеоа и
упптребе и минималним гарантним рпкпвима за ппједине врсте пбјеката (,,Службени
гласник РС,, бр.27/15).
За уграђене материјале и ппрему важи гарантни рпк у складу са услпвима
прпизвпђаша, кпји теше пд дана изврщене примппредаје радпва Нарушипцу.
Извпђаш је пбавезан да, на дан изврщене примппредаје радпва кпји су предмет пвпг
угпвпра, записнишки преда Нарушипцу све гарантне листпве за уграђене материјале и
ппрему, кап и упутства за рукпваое.

Члан 17.
Изввпђаш је дужан да у тпку гарантнпг рпка, на први писани ппзив Нарушипца, птклпни
п свпм трпщку све недпстатке кпји се пднпсе на угпвпрени квалитет изведених радпва,
уграђених материјала и ппреме, а кпји нису настали неправилнпм упптребпм, кап и сва
пщтећеоа прпузрпкпвана пвим недпстацима.
Акп Извпђаш не приступи изврщеоу свпје пбавезе из претхпднпг става у рпку пд 5 дана
пп пријему писанпг ппзива пд стране Нарушипца, Нарушилац је пвлащћен да за
птклаоаое недпстатака ангажује другп правнп или физишкп лице, на терет Извпђаша,
наплатпм гаранције банке за птклаоаое грещака у гарантнпм рпку.
Укпликп гаранција за птклаоаое грещака у гарантнпм рпку не ппкрива у пптпунпсти
трпщкпве настале ппвпдпм птклаоаоа грещака из става 1. пвпг шлана, Нарушилац има
правп да пд Изврщипца тражи накнаду щтете, дп пунпг изнпса стварне щтете.

КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДПВА
Члан 18.
За укупан уграђени материјал и ппрему Извпђаш мпра да има сертификате квалитета и
атесте кпји се захтевају пп важећим прпписима и мерама за пбјекте те врсте у складу са
прпјектнпм дпкументацијпм.
Укпликп Нарушилац утврди да уграђени материјал или ппрема не пдгпвара
стандардима и технишким прпписима, пн га пдбија и забраоује оегпву упптребу.
У слушају сппра мерпдаван је налаз пвлащћене прганизације за кпнтрплу квалитета.
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Извпђаш је дужан да п свпм трпщку пбави пдгпварајућа испитиваоа материјала и
кпнтрплу квалитета ппреме. Ппред тпга, пн је пдгпвпран укпликп упптреби материјал
кпји не пдгпвара прпписанпм квалитету.
У слушају да је збпг упптребе неквалитетнпг материјала угрпжена безбеднпст пбјекта,
Нарушилац има правп да тражи да Извпђаш ппрущи изведене радпве и да их п свпм
трпщку ппнпвп изведе у складу са технишкпм дпкументацијпм и угпвпрним пдредбама.
Укпликп Извпђаш у пдређенпм рпку тп не ушини, Нарушилац има правп да ангажује
другпг Изврщипца искљушивп на трпщак Изврщипца пп пвпм угпвпру.

РЕАЛИЗАЦИЈА УГПВПРА
Члан 19.
Лице пдгпвпрнп за праћеое и кпнтрплисаое изврщеоа угпвпрних пбавеза биће
накнаднп пдређенп Одлукпм Нарушипца.

ПРИМППРЕДАЈА РАДПВА
Члан 20.
Накпн писменпг пбавещтеоа Извпђаша п заврщеним радпвима, сашиоава се записник
п примппредаји радпва кпју врщи заједнишка кпмисија кпју шине пвлащћени
представници Извпђаша, Нарушипца и струшнпг надзпра. Накпн примппредаје радпва,
Извпђаш исппставља кпнашну ситуацију кпју Нарушилац у предвиђенпм рпку пд 3 (три)
дана пверава и плаћа у рпку пд 8 (псам) дана.
Грещке, пднпснп недпстатке, кпје утврди Нарушилац у тпку извпђеоа или приликпм
примппредаје радпва, Изврщилац мпра да птклпни без пдлагаоа. Укпликп те
недпстатке Извпђаш не ппшне да птклаоа у рпку пд 3 (три) дана пд дана пријема
писменпг захтева Нарушипца и акп их не птклпни у скпразумнп утврђенпм рпку,
Нарушилац ће радпве уступити другпм Извпђашу на рашун Извпђаша. Евентуалнп
уступаое птклаоаоа недпстатака другпм извпђашу Нарушилац ће ушинити пп
тржищним ценама и са пажопм дпбрпг привредника.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 21.
Укпликп се ппдаци и пдредбе наведени у некпм дпкументу кпји је саставни деп пвпг
Угпвпра разликују пд ппдатака наведених у пвпм тексту Угпвпра, важећи је текст пвпг
Угпвпра.
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Члан 22.
Све евентуалне сппрпве кпји настану ппвпдпм пвпг Угпвпра – угпвпрне стране ће
ппкущати да реще сппразумнп, а у супрптнпм се угпвара надлежнпст Привреднпг суда
у Бепграду.

Члан 23.
Угпвпр се закљушује данпм пптписиваоа пве угпвпрне стране.
Свака пд угпвпрних страна мпже једнпстранп раскинути Угпвпр у слушају када друга
угпвпрна страна не испуоава или неблагпвременп испуоава свпје Угпвпрм преузете
пбавезе.
О раскиду Угпвпра, угпвпрна страна је дужна писаним путем пбавестити другу угпвпрну
страну.
Угпвпр ће се сматрати раскинутим накпн прптека рпка пд 15 (петнаест) дана, пд дана
пријема писменпг пбавещтеоа п раскиду.
Овај Угпвпр се мпже изменити самп писаним Анекспм, пптписаним пд стране
пвлащћених лица угпвпрних страна.
За све щтп пвим угпвпрпм није ппсебнп утврђенп примеоују се пдредбе Закпна п
пблигаципним пднпсима Закпна п планираоу и изградои, кап и пдредбе Ппсебних
узанси п грађеоу и других важећих прпписа Републике Србије.
Члан 24.
Прилпзи и саставни делпви пвпг Угпвпра су :
- Ппнуда Извпђаша бр. ____________ пд _____________ 2017. гпдине;
- Технишка спецификација;
- Структура цене из ппнуде Извпђаша.

Члан 25.
Овај Угпвпр је сашиоен у щест једнаких примерака, пп три за сваку угпвпрну страну.

Члан 26.
Угпвпр ступа на снагу данпм пбпстранпг пптписиваоа и важи дп испуоеоа
угпвпрних пбавеза.
Члан 27
Угпвпрна страна незадпвпљна испуоеоем угпвпрних пбавеза друге угпвпрне стране
мпже захтевати раскид угпвпра ппд услпвпм да је свпје угпвпрне пбавезе у
пптпунпсти благпвременп изврщила.
О свпјпј намери да раскине угпвпр, угпвпрна страна је дужна писменим путем да
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пбавести другу страну. Угпвпр ће се сматрати раскинутим пп прптеку рпка пд 15
дана пд дана пријема писменпг пбавещтеоа.

Члан 28.
На све щтп није регулисанп пвим угпвпрпм примеоиваће се пдредбе Закпна п
пблигаципним пднпсима и други важећи прпписи кпји регулищу пву материју.
Члан 29.
Све евентуалне сппрпве угпвпрне стране ће рещавати сппразумнп, у супрптнпм
надлежан је Привредни суд у Бепграду.

Члан 30.
Овај угпвпр је сашиоен у 6 (щест) истпветних примерака, пд кпјих су 2 (два) за
Извпђаша и 4 (шетири) за Нарушипца.

Члан 31.
Угпвпр ступа на снагу данпм пбпстранпг пптписиваоа и важи дп испуоеоа угпвпрних
пбавеза.
Члан 32.
Угпвпрна страна незадпвпљна испуоеоем угпвпрних пбавеза друге угпвпрне стране
мпже захтевати раскид угпвпра ппд услпвпм да је свпје угпвпрне пбавезе у пптпунпсти
благпвременп изврщила.
О свпјпј намери да раскине угпвпр, угпвпрна страна је дужна писменим путем да
пбавести другу страну. Угпвпр ће се сматрати раскинутим пп прптеку рпка пд 15 дана
пд дана пријема писменпг пбавещтеоа.
Члан 33.
На све щтп није регулисанп пвим угпвпрпм примеоиваће се пдредбе Закпна п
пблигаципним пднпсима и други важећи прпписи кпји регулищу пву материју.
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Члан 34.
Све евентуалне сппрпве угпвпрне стране ће рещавати сппразумнп, у супрптнпм
надлежан је Привредни суд у Бепграду.

Члан 35.
Овај угпвпр је сашиоен у 6 (щест) истпветних примерака, пд кпјих су 2 (два) за Извпђаша
и 4 (шетири) за Нарушипца.

ЗА НАРУЧИОЦА
________________

ЗА ИЗВОЂАЧА
_____________________
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
образац 8

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН СИСТЕМА ТЕХНИЧKЕ ЗАШТИТЕ ОСНОВНЕ ШKОЛЕ "K.С.МАРKОВИЋ"
БАРАЈЕВО
Јед.
мере

Kоличина

1

Kамера типа буллет резолуције 2МП
1/2.8", 2 мегапиксела
2.7~12мм варифокални моторизовани објектив
Домет ИР ЛЕД 50м
Подршка Х.265 / Х.264 / МЈПЕГ Дуал Цодец
Смарт трипле проток подржан
Макс 25 / 30фпс @ 1080п
Ултра 3Д ДНР
Смарт детекција Tripwire
Интелигентне функције
Слот за СД меморијску картицу
Заштита ИП66
Напајање ПоЕ

ком

4

2

Kамера типа буллет резолуције 3МП
1/3", 3 мегапиксела
3.6мм фиксни објектив ( 2.8мм , 6мм опционо )
Домет ИР ЛЕД 30м
Х.264 и МЈПЕГ дуал стреам кодирање
Максимално 20фпс @ 3М ( 2048 × 1536 ) и 25 / 30фпс
@ 1080П ( 1920 × 1080 )
ДWДР , Дан / Ноц́, 3ДНР , АВБ , АГЦ, БЛЦ
Заштита ИП66
Напајање ПоЕ

ком

4

3

Мрежни видео снимач за 8 ИП камера
резолуција снимања 5 мегапиксела, максимална
брзина снимања по каналу 8Мбпс, 1 ХДМИ излаз, 1
ВГА излаз, излазна резолуција до 1920x1080,
могућност прикључења до 2 САТА хард диска, 2 УСБ
порта, надзор путем Интернета, софтвер за паметне
мобилне телефоне, 12V DC
Са хард диском капацитета 4TB
Kомпатибилан са интеграцијским софтвером

ком

1

Р.број

Опис
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4

Сигурна тачка за поставку на зид
Треба бити у потпуности контролисана из централног
менаџмент софтвера.
СОС позивни уређај треба да једним притиском на
дугме остварује тренутну двосмерну аудио/видео
комуникацију са оператером у надзорном центру.
Треба да има могућност позивања оператера и преко
регуларног, неалармног позива.
У случају нужде притиском на СОС тастер алармира
се оператер у надзорном центру,појављује се слика
са широкоугаоне антивандал камере. СОС сигурна
тачка поседује уграђену 1,3Мпиx камеру, микрофон и
звучник за комуникацију корисника са оператером у
мониторинг центру.Kомпатибилна са интеграцијским
софтвером

ком

1

5

Свич уређај са 4 ПоЕ порта
1*100/1000 Base-X、
1*10/100/1000 Base-T、
4*10/100 Base-T

ком

3

6

Свич уређај са 8 ПоЕ порта
1*1000 Base-X、
1*10/100/1000 Base-T、
8*10/100 Base-T

ком

2

7

WIFI линк за бежични пренос
опсег АП 5.8 GHz, 802.11g
У комплету са напајањем

ком

1

ком

1

ком

1

ком
ком
m

24
1
400

m
m
m
m
пауш.
пауш.
пауш.

100
500
200
250
1
1
1

пауш.

1

пауш.

1

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

Рек ормар висине 12ХУ, ширине 19", назидни - отвори
за монтажу вентилатора на крову и на дну
(вентилатори се купују посебно), флексибилна
конструкција, стаклена врата са бравом, мобилне
предње и задње шине 19", улаз кабла на врху и дну.
Печ панел 19"/1У са 24 РЈ-45 УТП кат. 6, држач
каблова са задње стране (фиксни портови)
Печ корд кабл РЈ45 цат6 дужине 0.5м
Ранжир каблова висине 1HU
Kабл J-H(St)H- 3x2x0.6mm
Kабл N2XH 3x2.5mm2
Kабл UTP cat 6
Kabl UTP cat 5e за спољну монтажу
ПВЦ каналице
Неопходан ситан репроматеријал
Постављање кабловске инсталације
Монтажа опреме
Програмирање параметара система и пуштање у рад,
функционално испитивање карактеристика система
По завршетку радова израдити пројекте изведеног
стања инсталација. У пројекте унети све измене до
којих је током извођења дошло, у сагласности са
надзорним органом.

УKУПНО РСД БЕЗ ПДВ-а:
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН СИСТЕМА ТЕХНИЧKЕ ЗАШТИТЕ СРЕДЊЕ ШKОЛЕ БАРАЈЕВО
Јед.
мере

Kоличина

ком

7

ком

6

3

Kамера типа доме резолуције 1.3МП
1/3”, 1.3 мегапиксела
3.6мм фиxед ленс (2.8мм, 6мм оптионал)
Домет ИР ЛЕД 30м
Х.264&МЈПЕГ дуал-стреам енкодинг
25/30фпс@1.3М(1280×960)
ДWДР, Даy/Нигхт(ИЦР), 3ДНР, АWБ, АГЦ, БЛЦ
Заштита ИП66
Напајање ПоЕ

ком

2

4

Мрежни видео снимач за 16 ИП камера
резолуција снимања 5 мегапиксела, максимална брзина
снимања по каналу 8Мбпс, 1 ХДМИ излаз, 1 ВГА излаз,
излазна резолуција до 1920x1080, могућност прикључења
до 2 САТА хард диска, 2 УСБ порта, надзор путем
Интернета, софтвер за паметне мобилне телефоне, 12V
DC
Са хард диском капацитета 4TB
Kомпатибилан са интеграцијским софтвером

ком

1

Р.број

1

2

Опис
Kамера типа буллет резолуције 2МП
1/2.8", 2 мегапиксела
2.7~12мм варифокални моторизовани објектив
Домет ИР ЛЕД 50м
Подршка Х.265 / Х.264 / МЈПЕГ Дуал Цодец
Смарт трипле проток подржан
Макс 25 / 30фпс @ 1080п
Ултра 3Д ДНР
Смарт детекција Tripwire
Интелигентне функције
Слот за СД меморијску картицу
Заштита ИП66
Напајање ПоЕ
Kамера типа буллет резолуције 3МП
1/3", 3 мегапиксела
3.6мм фиксни објектив ( 2.8мм , 6мм опционо )
Домет ИР ЛЕД 30м
Х.264 и МЈПЕГ дуал стреам кодирање
Максимално 20фпс @ 3М ( 2048 × 1536 ) и 25 / 30фпс @
1080П ( 1920 × 1080 )
ДWДР , Дан / Ноц́, 3ДНР , АВБ , АГЦ, БЛЦ
Заштита ИП66
Напајање ПоЕ

Конкурсна документација VIII-02-404-75/2017

Јединична
цена

44/60

Укупно

5

Сигурна тачка за поставку на зид
Треба бити у потпуности контролисана из централног
менаџмент софтвера.
СОС позивни уређај треба да једним притиском на дугме
остварује тренутну двосмерну аудио/видео комуникацију
са оператером у надзорном центру.
Треба да има могућност позивања оператера и преко
регуларног, неалармног позива.
У случају нужде притиском на СОС тастер алармира се
оператер у надзорном центру,појављује се слика са
широкоугаоне антивандал камере. СОС сигурна тачка
поседује уграђену 1,3Мпиx камеру, микрофон и звучник
за комуникацију корисника са оператером у мониторинг
центру.
Kомпатибилна са интеграцијским софтвером

ком

1

6

Мултифункционална видео-алармна централа са
детекцијом елемената окружења
8 алармних улаза , 4 алармна излаза
1 излаз за контролисану сирену излаз ( ДЦ12В, 1А )
8 аналогних или мрежних видео улаза и 1 канал видео
излаз
4 аудио улаза, 1 аудио излаз, подршка САТА ХДД ,
локално складиштење и репродукција , аларм и видео
преглед
даљинско укључење/искључење
Подржава један РС485 шифратор за програмирање
Лог снимања >5000
Локални ГУИ & wеб конфиг ИП мрежа
Kомпатибилна са интеграцијским софтвером

ком

1

7

Дуални детектор покрета који комбинује ПИР и
микроталасну технологију, имун на кућне љубимце.
У комплету са носачем за зид.

ком

14

8

Унутрашња алармна сирена са блицером напајање 12V

ком

2

9

Спољна алармна сирена
дупло заштићена са лампом,125дБ/1м, поликарбонско
спољно кућиште

ком

1

10

Акумулатор 12V, 7Ah

ком

2

ком

1

ком

1

ком

2

ком

1

11

12

13

14

Шифратор за видео-аларм
18 тастера и ЛЦД екран
комуникација РС485
напајање DC12V
Монтажа на зид
Свич уређај са 4 ПоЕ порта
1*100/1000 Base-X、
1*10/100/1000 Base-T、
4*10/100 Base-T
Свич уређај са 8 ПоЕ порта
1*1000 Base-X、
1*10/100/1000 Base-T、
8*10/100 Base-T
WIFI линк за бежични пренос
опсег AP 5.8 GHz, 802.11g
У комплету са напајањем
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15

16

Рек ормар висине 12ХУ, ширине 19", назидни - отвори за
монтажу вентилатора на крову и на дну (вентилатори се
купују посебно), флексибилна конструкција, стаклена
врата са бравом, мобилне предње и задње шине 19",
улаз кабла на врху и дну.

17
18
19

Печ панел 19"/1У са 24 РЈ-45 УТП кат. 6, држач каблова
са задње стране (фиксни портови)
Печ корд кабл РЈ45 цат6 дужине 0.5м
Ранжир каблова висине 1ХУ
Kабл Ј-Х(Ст)Х- 3x2x0.6мм

20

Kабл N2XH 3x2.5mm2

21
22
23
24
25
26

Kабл УТП цат 6
Kабл УТП цат 5е за спољну монтажу
ПВЦ каналице
Неопходан ситан репроматеријал
Постављање кабловске инсталације
Монтажа опреме
Програмирање параметара система и пуштање у рад,
функционално испитивање карактеристика система
По завршетку радова израдити пројекте изведеног стања
инсталација. У пројекте унети све измене до којих је
током извођења дошло, у сагласности са надзорним
органом.

27

28

ком

1

ком

1

ком
ком
m

24
1
300

m

100

m
m
m
пауш.
пауш.
пауш.

700
100
200
1
1
1

пауш.

1

пауш.

1

УKУПНО РСД БЕЗ ПДВ-а:
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН СИСТЕМА ТЕХНИЧKЕ ЗАШТИТЕ-ВРТИЋ БАРАЈЕВО
Јед.
мере

Kоличина

1

Kамера типа буллет резолуције 2МП
1/2.8", 2 мегапиксела
2.7~12мм варифокални моторизовани објектив
Домет ИР ЛЕД 50м
Подршка Х.265 / Х.264 / МЈПЕГ Дуал Цодец
Смарт трипле проток подржан
Макс 25 / 30фпс @ 1080п
Ултра 3Д ДНР
Смарт детекција Tripwire
Интелигентне функције
Слот за СД меморијску картицу
Заштита ИП66
Напајање ПоЕ

ком

4

2

Kамера типа буллет резолуције 3МП
1/3", 3 мегапиксела
3.6мм фиксни објектив ( 2.8мм , 6мм опционо )
Домет ИР ЛЕД 30м
Х.264 и МЈПЕГ дуал стреам кодирање
Максимално 20фпс @ 3М ( 2048 × 1536 ) и 25 / 30фпс @
1080П ( 1920 × 1080 )
ДWДР , Дан / Ноц́, 3ДНР , АВБ , АГЦ, БЛЦ
Заштита ИП66
Напајање ПоЕ

ком

3

3

Kамера типа доме резолуције 1.3МП
1/3”, 1.3 мегапиксела
3.6мм фиxед ленс (2.8мм, 6мм оптионал)
Домет ИР ЛЕД 30м
Х.264&МЈПЕГ дуал-стреам енцодинг
25/30фпс@1.3М(1280×960)
ДWДР, Даy/Нигхт(ИЦР), 3ДНР, АWБ, АГЦ, БЛЦ
Заштита ИП66
Напајање ПоЕ

ком

1

4

Мрежни видео снимач за 8 ИП камера
резолуција снимања 5 мегапиксела, максимална брзина
снимања по каналу 8Мбпс, 1 ХДМИ излаз, 1 ВГА излаз,
излазна резолуција до 1920x1080, могућност прикључења
до 2 САТА хард диска, 2 УСБ порта, надзор путем
Интернета, софтвер за паметне мобилне телефоне, 12V
DC
Са хард диском капацитета 4 TB
Kомпатибилан са интеграцијским софтвером

ком

1

Р.број

Опис
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5

Мултифункционална видео-алармна централа са
детекцијом елемената окружења
8 алармних улаза , 4 алармна излаза
1 излаз за контролисану сирену излаз ( ДЦ12В, 1А )
8 аналогних или мрежних видео улаза и 1 канал видео
излаз
4 аудио улаза, 1 аудио излаз, подршка САТА ХДД ,
локално складиштење и репродукција , аларм и видео
преглед
даљинско укључење/искључење
Подржава један РС485 шифратор за програмирање
Лог снимања >5000
Локални ГУИ & wеб цонфиг ИП мрежа
Kомпатибилан са интеграцијским софтвером

ком

1

6

Дуални детектор покрета који комбинује ПИР и
микроталасну технологију, имун на кућне љубимце.
У комплету са носачем за зид.

ком

12

7

Унутрашња алармна сирена
напајање 12V

ком

1

8

Спољна алармна сирена дупло заштићена са
лампом,125дБ/1м, поликарбонско спољно кућиште

ком

1

9

Акумулатор 12V, 7Ah

ком

2

10

Шифратор за видео-аларм
18 тастера и ЛЦД екран
комуникација РС485
напајање ДЦ12В
Монтажа на зид

ком

1

11

Испорука интегрисаног контролера контроле приступа
Подршка за 100.000 важец́их картица и 300.000 записа
Подржава картицу, шифру, отисак прста и
комбинацијеТЦП / ИП или РС485 интерфејс за
ПЦWиеганд/РС485 интерфејс за читаче Анти-пасс бек
функција, мулти-дор интерлок, мулти-кард опен Воч дог
функцијаМонтажа на зид Напајање 9-15V/500мА Радна
температура: -30 Ц до +60 Ц Kомпатибилан са
интеграцијским софтвером

ком

1

12

Читач картице
Напајање: 9-16 V DC
Домет читача: 6-8 cm
Kомуникациони интерфејс:Wiegand/RS485
Радна температура: -20 C do +60 C

ком

1

13
14

Електрична брава 12V DC, ради у моду фаил-секјуре
Преправка постојећих врата ради уградње ел. браве

ком
пауш.

1
1

15

Kутија за смештај контролера контроле приступа са
напојним блоком и батеријом 12V/7Ah

ком

1

16

Свич уређај са 4 ПоЕ порта
1*100/1000 Base-X、
1*10/100/1000 Base-T、
4*10/100 Base-T

ком

1
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17

Свич уређај са 8 ПоЕ порта
1*1000 Base-X、
1*10/100/1000 Base-T、
8*10/100 Base-T

ком

1

18

Видеоинтерфон - спољашња јединица
> ХД ЦМОС цамера
> Пластик панел, ИП54
> Најт вижн
> Видео & Аудио поруке

ком

1

19

Видео интерфон - унутрашња јединица
> 7" ТФТ Ресистиве тач скрин
> ИПЦ сурвеилланце
> Аларм интегратион
> Рецорд & Снапсхот

ком

1

20
21

Напојни блок
Тастер за отварање врата

ком
ком

1
1

22

WIFI линк за бежични пренос
опсег АП 5.8 GHz, 802.11g
У комплету са напајањем

ком

1

ком

1

ком

1

ком
ком
m

24
1
400

m

100

m
m
m
пауш.
пауш.
пауш.

500
100
300
1
1
1

пауш.

1

пауш.

1

25
26
27

Рек ормар висине 12ХУ, ширине 19", назидни - отвори за
монтажу вентилатора на крову и на дну (вентилатори се
купују посебно), флексибилна конструкција, стаклена
врата са бравом, мобилне предње и задње шине 19",
улаз кабла на врху и дну.
Печ панел 19"/1У са 24 РЈ-45 УТП кат. 6, држач каблова
са задње стране (фиксни портови)
Печ корд кабл РЈ45 цат6 дужине 0.5м
Ранжир каблова висине 1ХУ
Kабл J-H(St)H- 3x2x0.6mm

28

Kабл N2XH 3x2.5mm2

29
30
31
32
33
34

Kабл УТП цат 6
Kабл УТП цат 5e за спољну монтажу
ПВЦ каналице
Неопходан ситан репроматеријал
Постављање кабловске инсталације
Монтажа опреме
Програмирање параметара система и пуштање у рад,
функционално испитивање карактеристика система
По завршетку радова израдити пројекте изведеног стања
инсталација. У пројекте унети све измене до којих је
током извођења дошло, у сагласности са надзорним
органом.

23

24

35

36

УKУПНО РСД БЕЗ ПДВ-а:
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН СИСТЕМА ТЕХНИЧKЕ ЗАШТИТЕ-ДОМ ЗДРАВЉА БАРАЈЕВО
Јед.
мере

Kоличина

1

Kамера типа буллет резолуције 2МП
1/2.8", 2 мегапиксела
2.7~12мм варифокални моторизовани објектив
Домет ИР ЛЕД 50м
Подршка Х.265 / Х.264 / МЈПЕГ Дуал Цодец
Смарт трипле проток подржан
Макс 25 / 30фпс @ 1080п
Ултра 3Д ДНР
Смарт детекција Tripwire
Интелигентне функције
Слот за СД меморијску картицу
Заштита ИП66
Напајање ПоЕ

ком

4

2

Kамера типа буллет резолуције 3МП
1/3", 3 мегапиксела
3.6мм фиксни објектив ( 2.8мм , 6мм опционо )
Домет ИР ЛЕД 30м
Х.264 и МЈПЕГ дуал стреам кодирање
Максимално 20фпс @ 3М ( 2048 × 1536 ) и 25 / 30фпс @
1080П ( 1920 × 1080 )
ДWДР , Дан / Ноц́, 3ДНР , АВБ , АГЦ, БЛЦ
Заштита ИП66
Напајање ПоЕ

ком

2

3

Kамера типа доме резолуције 1.3МП
1/3”, 1.3 мегапиксела
3.6мм фиxед ленс (2.8мм, 6мм оптионал)
Домет ИР ЛЕД 30м
Х.264&МЈПЕГ дуал-стреам енцодинг
25/30фпс@1.3М(1280×960)
ДWДР, Даy/Нигхт(ИЦР), 3ДНР, АWБ, АГЦ, БЛЦ
Заштита ИП66
Напајање ПоЕ

ком

2

4

Интелигентна камера за препознавање регистарских
таблица возила
Сензор 1/1.9" прогрессиве ЦМОС, резолуција 2МП,
Информације о слици укључује време и место,
информације о траци, информације о регистарским
таблицама возила
Температурни опсег -40°Ц ~ +60°Ц. Kаблови пролазе кроз
носач до кућишта камере. Степен заштите ИП66.

ком

1

Р.број

Опис
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Укупно

5

Мрежни видео снимач за 16 ИП камера
резолуција снимања 5 мегапиксела, максимална брзина
снимања по каналу 8Мбпс, 1 ХДМИ излаз, 1 ВГА излаз,
излазна резолуција до 1920x1080, могућност прикључења
до 2 САТА хард диска, 2 УСБ порта, надзор путем
Интернета, софтвер за паметне мобилне телефоне,
12VDC
Са хард диском капацитета 4TB
Kомпатибилан са интеграцијским софтвером

ком

1

6

Испорука интегрисаног контролера контроле приступа
Подршка за 100.000 важец́их картица и 300.000 записа
Подржава картицу, шифру, отисак прста и комбинације
ТЦП / ИП или РС485 интерфејс за ПЦ
Wиеганд/РС485 интерфејс за читаче
Анти-пас бек функција, мулти-доор интерлоцк, мултикард опен
Воч дог функција
Монтажа на зид
Напајање 9-15В/500мА
Радна температура: -30 Ц до +60 Ц
Kомпатибилан са интеграцијским софтвером

ком

1

7

Читач картице
Напајање: 9-16 ВДЦ
Домет читача: 6-8 цм
Kомуникациони интерфејс: Wиеганд/РС485
Радна температура: -20 Ц до +60 Ц

ком

2

8

Електрична брава 12V DC, ради у моду фаил-секјур

ком

1

пауш.

1

ком

1

ком

4

ком

1

ком

1

ком

1

ком
ком
m

48
1
500

m
m
m
m
пауш.

100
750
100
250
1

9
10

11

Преправка постојећих врата ради уградње електричне
браве
Kутија за смештај контролера контроле приступа са
напојним блоком и батеријом 12V/7Ah
Свич уређај са 8 ПоЕ порта
1*1000 Base-X、
1*10/100/1000 Base-T、
8*10/100 Base-T

15
16
17

WIFI линк за бежични пренос
опсег AP 5.8 GHz, 802.11g
У комплету са напајањем
Рек ормар висине 12ХУ, ширине 19", назидни - отвори за
монтажу вентилатора на крову и на дну (вентилатори се
купују посебно), флексибилна конструкција, стаклена
врата са бравом, мобилне предње и задње шине 19",
улаз кабла на врху и дну.
Печ панел 19"/1У са 24 РЈ-45 УТП кат. 6, држач каблова
са задње стране (фиксни портови)
Печ корд кабл РЈ45 цат6 дужине 0.5м
Ранжир каблова висине 1ХУ
Kабл J-H(St)H- 3x2x0.6mm

18
19
20
21
22

Kабл N2XH 3x2.5mm2
Kабл УТП цат 6
Kабл УТП цат 5e за спољну монтажу
ПВЦ каналице
Неопходан ситан репроматеријал

12

13

14
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23
24
25
26

Постављање кабловске инсталације
Монтажа опреме
Програмирање параметара система и пуштање у рад,
функционално испитивање карактеристика система
Po završetku radova izraditi projekte izvedenog stanja
instalacija. U projekte uneti sve izmene do kojih je tokom
izvođenja došlo, u saglasnosti sa nadzornim organom.

пауш.
пауш.

1
1

пауш.

1

пауш.

1

УKУПНО РСД БЕЗ ПДВ-а:
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РАСKРСНИЦА KОД ОПШТИНЕ
Јед.
мере

Kоличина

ком

2

2

Свич уређај са 4 ПоЕ порта
1*100/1000 Base-X、
1*10/100/1000 Base-T、
4*10/100 Base-T

ком

1

3

Орман за смештај опреме за спољну монтажу.,
опремљен бравицом у ИП66 заштити. Орман је
опремљен са напојном летвом 220В, ДИН шином,
осигурачем 16А.

ком

1

4

WIFI линк за бежични пренос
опсег АП 5.8 GHz, 802.11g
У комплету са напајањем

ком

1

5

Стуб у комплету са поставком - бетонски постамент и
повезивањем на напојни вод.
На стуб се монтирају камере.

ком

2

6

Потребна кабловска инсталација са постављањем

пауш.

1

7

Неопходан ситан репроматеријал

пауш.

1

8

Монтажа опреме

пауш.

1

9

Програмирање параметара система и пуштање у рад,
функционално испитивање карактеристика система

пауш.

1

10

По завршетку радова израдити пројекте изведеног
стања инсталација. У пројекте унети све измене до
којих је током извођења дошло, у сагласности са
надзорним органом.

пауш.

1

Р.број

1

Опис
Интелигентна камера за препознавање регистарских
таблица возила
Сензор 1/1.9" прогрессиве ЦМОС, резолуција 2МП,
Информације о слици укључује време и место,
информације о траци, информације о регистарским
таблицама возила
Температурни опсег -40°Ц ~ +60°Ц. Kаблови пролазе
кроз носач до кућишта камере. Степен заштите ИП66.
Kомпатибилна са интеграцијским софтвером

Јединична
цена

Укупно РСД без ПДВ-а:
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Укупно

МОНИТОРИНГ ЦЕНТАР
Р.бр.

1

2

3

4
5

6

Опис позиције
Видео Зид Матрикс Kонтроллер
19” стандардно 4U ATCA индустријско кућиште
>Једноставна конфигурација са измењивим картицама
>320ch@D1 или 80ch@1080P енкодирање сигнала (у потпуности
попуњен)
>1280ch@D1 или 320ch@1080P или 40ch@4K декодирање сигнала
(у потпуности попуњен)
>Подржава 40ch@1080P H.265 декодирање сигнала (у потпуности
попуњен)
>Подржава аналогне/дигиталне видео сигнале као улаз или излаз
матрице
>Подржава СД/ХД видео сигнале за излаз и сwитцхинг матрице
>Подржава енкодирање некомпресованог дигиталног сигнала за
излаз
>6 РЈ-45 гигабитних мрежних портова за комуникацију
>Подржава ТЦП/ИП/РТП/РТСП/РТЦП/ТЦП/УДП/ДХЦП/ПППоЕ
мрежне протоколе
>Могућност слања видеа ван локалне мреже на видео-зид
>Могућност ресета, надоградње, итд. без директног приступа
уређају
>Аутоматско подешавање ВГА сигнала
>10 слотова за картице
>Максимално 10 улазних или 10 излазних картица
ХДМИ сет каблова
Монитор за видео-зид 46" ЛЕД
Дијагонала: 46"(16: 9)
Панел погодан за 24/7/365 непрекидни рад
Резолуција: 1920*1080
Осветљење: ЛЕД 450цд/м2
Kонтраст: 3500: 1
Угао видљивости: 178/178
Одзив: 8мс
Видео улаз: ЦВБС*2, ДВИ, ВГА, ХДМИ
Носач монитора за видео-зид
Свич уређај са 8 порта
1*1000 Base-X、
1*10/100/1000 Base-T、
8*10/100 Base-T
Испорука интегрисаног контролера контроле приступа
Подршка за 100.000 важец́их картица и 300.000 записа
Подржава картицу, шифру, отисак прста и комбинације
ТЦП / ИП или РС485 интерфејс за ПЦ
Wиеганд/РС485 интерфејс за читаче
Анти-пасс бацк функција, мулти-доор интерлоцк, мулти-цард опен
Wатцх дог функција
Монтажа на зид
Напајање 9-15В/500мА
Радна температура: -30 Ц до +60 Ц
Kомпатибилан са интеграцијским софтвером
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1

комплет
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7

Читач картице
Напајање: 9-16 ВДЦ
Домет читача: 6-8 цм
Kомуникациони интерфејс: Wиеганд/РС485
Радна температура: -20 Ц до +60 Ц

ком

2

ком

1

пауш.

1

9

Електрична брава 12V DC, (електроприхватник) управљан
једносмерним напоном
Преправка постојећих врата ради уградње електроприхватника

10

Слејв сервер

ком

1

11

Монитор 23"

ком

1

12

Ембеддед уређај са интеграцијским софтвером , 7 * 24 стабилан
рад
Високе перформансе пренос Стреам Медиа и могуц́ност спремања
Подршка дистрибуцију и каскадно распоређивање
Суппорт хот приправности
Подршка локалном складиштење и ИП - САН складиштење
Подршка ГИС- карта ( Гоогле РастерМап )
Подршка ОНВИФ стандардни протокол веза
Подршка Платформ СДK
Предњи панел може да статус система услуга
Подршка ПОС функција
Подршка бројање људи статистику
Подршка ВДП , преко СИП Сервер
перформансе
Подршка 2000 канала ( Подршка 500 улазних уређаја )
Подршка 100 ОНВИФ уређаји
Подршка 2000 уређаји за аутоматску регистрацију
Подршка неограничен управљање рачунима и 8000 онлине усерс
Подршка способност преноса 700М
Подршка 700М локални капацитети за складиштење
Подршка 20 дистрибуира сервер и 5 нивоа каскаде
Е - карта макс приказује 200 - канал на једном екрану
Процес 1000 - канални аларма у секунди .
ДСС је подршка клијент 4K сигнала декодирање
Kомплет са 8TB хард диском.

ком

1

13

Микрофон

ком

1

14

Потребна кабловска инсталација са постављајем

пауш.

1

15

Монтажа опреме
пауш.
1
Уређење ентеријера просторије за постављање мониторинг центра.
(Грађевински радови, паркетарски радови, браварски радови,
пауш.
1
молерски радови, електро радови са потребним материјалом и
елементима.)
УKУПНО РСД БЕЗ ПДВ-а:

8

16
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РЕKАПИТУЛАЦИЈА ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ
Рб

ОПИС

2
3

ОСНОВНА ШKОЛА ,,KНЕЗ СИМА МАРKОВИЋ"
БАРАЈЕВО
СРЕДЊА ШKОЛА БАРАЈЕВО
ВРТИЋ БАРАЈЕВО

4

ДОМ ЗДРАВЉА БАРАЈЕВО

5
6

РАСKРСНИЦА KОД ОПШТИНЕ
МОНИТОРИНГ ЦЕНТАР

1

Укупно РСД

УKУПНО без ПДВ-а:
ПДВ 20%
УKУПНО СА ПДВ-ом:

Конкурсна документација VIII-02-404-75/2017

56/60

IX ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ
Пбразац бр.9

У складу са шланпм 88. став 1. Закпна, ппнуђаш__________________________ *навести
назив ппнуђача], дпставља укупан изнпс и структуру трпщкпва припремаоа ппнуде,
какп следи у табели:
ВРСТА ТРПШКА

УКУПАН
ППНУДЕ

ИЗНПС

ТРПШКПВА

ИЗНПС ТРПШКА У РСД

ПРИПРЕМАОА

Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже
тражити пд нарушипца накнаду трпщкпва.
Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца,
нарушилац је дужан да ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп
су израђени у складу са технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпве
прибављаоа средства пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је ппнуђаш тражип накнаду тих
трпщкпва у свпјпј ппнуди.
Напомена: дпстављаое пвпг пбрасца није пбавезнп
Датум:

М.П.
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X ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ
Пбразац бр.10

У складу са шланпм 26. Закпна, ________________________________________,
(Назив ппнуђаша)
даје:

ИЗЈАВУ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ
Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђујем да сам ппнуду у
птвпренпм ппступку јавне набавке – Интегрисани систем защтите 1.фаза , ЈН брпј VIII-02
404-75/2017, ппднеп независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или
заинтереспваним лицима.

Датум:

М.П.

Пптпис ппнуђаша

Напомена: у случају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст изјаве п независнпј
ппнуди, наручулац ће пдмах пбавестити прганизацију надлежну за заштиту
кпнкуренције. Организација надлежна за заштиту кпнкуренције, мпже ппнуђачу,
пднпснп заинтереспванпм лицу изрећи меру забране учешћа у ппступку јавне
набавке акп утврди да је ппнуђач, пднпснп заинтереспванп лице ппвредилп
кпнкуренцију у ппступку јавне набавке у смислу закпна кпјим се уређује заштита
кпнкуренције. Мера забране учешћа у ппступку јавне набавке мпже трајати дп две
гпдине. Ппвреда кпнкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82.
став 1. тачка 2) Закпна.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране
пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм.

Конкурсна документација VIII-02-404-75/2017

58/60

XI ИЗЈАВА П ППШТПВАОУ ПРППИСА
Oбразац бр. 11

ИЗЈАВА П ППШТПВАОУ ПРППИСА
У вези са ппзивпм за набавку радпва-Интегрисани систем защтите-1.фаза , ЈН брпј VIII02 404-75/2017, изјављујемп ппд пунпм кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу, да
смп кап ппнуђаш при састављаоу свпје ппнуде ппщтпвали пбавезе кпје прпизилазе из
важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне
средине, кап и да немамп забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време
ппднпщеоа ппнуде. (Чл75. Ст.2).

Датум

Ппнуђаш
М. П.

_____________________________

_________________

Напомена: Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд
стране пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм.
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђач са ппдизвпђачем, Изјава мпра бити пптписана пд
стране пвлашћенпг лица свакпг ппдизвпђача. Изјаву кппирати у пптребнпм брпју
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XII ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П OБИЛАСКУ ЛПКАЦИЈА
Пбразац 12.

ИЗЈАВА П ПБИЛАСКУ ЛПКАЦИЈА

Кпјпм пптврђујемп да смп ________________________________________ (назив
ппнуђача) дана___________________гпд. изврщили пбилазак лпкација
у циљу
сашиоаваоа ппнуде у птвпренпм ппступку јавне набавке -Интегрисани систем защтите
-1.фаза, бр. VIII-02-404-75/2017.

Нарушилац
( лице задуженп за излазак на терен)
________________________

Ппнуђаш
________________

Напомена: пбразац изјаве п пбиласку лпкација мпра бити пппуоен и пверен кап
саставни деп кпнкурсне дпкументација. Ппнуђач кап прилпг дпставља Изјаву п
пбиласку лпкација сачиоену на дан пбиласка лпкација и пптписану пд стране
Наручипца. Обилазак лпкације најавити Наручипцу 2 (два) дана раније
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