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На пснпву шлана 39. и 61. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12,
14/15 и 68/15) и шлана 6. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у
ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва („Службени гласник РС“,
бр. 86/2015), а у вези са Пдлукпм п ппкретаоу ппступка јавне набавке мале вреднпсти ред. брпј
ЈНМВ 1.2.4/2019, брпј:104-404-139/2019-1 пд 11.04.2019. гпдине,
Кпмисија за спрпвпђеое ппступка јавне набавке мале вреднпсти – Идејни прпјекат за израду
студије извпдљивпсти прпјекта аутпматизације прптивграднпг система на теритприји АПВ,
пбразпвана Рещеоем ппкрајинскпг секретара за ппљппривреду, впдппривреду и щумарствп,
брпј:104-404-139/2019-2 пд 11.04.2019.гпдине припремила је

КПНКУРСНУ ДПКУМЕНТАЦИЈУ
ЗА
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНПСТИ – ИДЕЈНИ ПРПЈЕКАТ ЗА ИЗРАДУ СТУДИЈЕ ИЗВПДЉИВПСТИ
ПРПЈЕКТА АУТПМАТИЗАЦИЈЕ ПРПТИВГРАДНПГ СИСТЕМА НА ТЕРИТПРИЈИ АПВ

Кпнкурсна дпкументација садржи:
1. Ппщте ппдатке п јавнпј набавци
2. Ппдатке п предмету јавне набавке
3. Врсту, технишке карактеристике (спецификације)
4. Услпве за ушещће у ппступку јавне набавке и упутствп какп се дпказује испуоенпст тих
услпва
5. Упутствп ппнуђашима какп да сашине ппнуду
6. Пбразац ппнуде
7. Мпдел угпвпра
8. Пбразац структуре ппнуђене цене
9. Пбразац трпщкпва припреме ппнуде
10. Пбразац изјаве п независнпј ппнуди
11. Пбразац изјаве п испуоенпсти пбавезних услпва из шлана 75.ЗЈН
12. Пбразац изјаве ппнуђаша да је ппщтпвап пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п
защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине (шл.75. став 2.
ЗЈН)
13. Пбразац изјаве (шл. 79. став 10.)
14. Пбразац изјаве за ппслпвни капацитет
15. Пбразац изјаве за кадрпвски капацитет
16. Пбразац менишнпг пвлащћеоа за пзбиљнпст ппнуде
17. Пбразац менишнпг пвлащћеоа за изврщеое угпвпрне пбавезе
18. Пбразац менишнпг пвлащћеоа за аванснп плаћаое
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1. ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ
Нарушилац: Ппкрајински секретаријат за ппљппривреду, впдппривреду и щумарствп, Нпви
Сад, Бул. Михајла Пупина 16, MБ 08034656, ПИБ 100716301
Интернет страница: www.psp.vojvodina.gov.rs
Врста ппступка: Јавна набавка мале вреднпсти

Разлпг збпг кпјег је неппхпднп изврщити мпдернизацију система прптивградне пдбране
на теритприји АП Впјвпдине је ппстизаое вище циљева:
 Директнп управљаое прптивградним станицама у реалнпм времену
 Кпнтрпла изврщеоа лансираоа и надзпр мпгућих неправилнпсти тпкпм лансираоа
 Кпнтрпла и надзпр мпгућих прпвала у пбјекат ПГ станице
 Раципнализација и пптимизација система ПГП у АП Впјвпдини.
Предметни прпјектни задатак ппдразумева да ће надлежни за управљаое системпм
прптивградне пдбране на теритприји АП Впјвпдине, пп заврщетку израде пптребне
прпјектне дпкументације, и имплементације прпјекта имати аутпматизпвани систем
даљинскпг управљаоа прптивградних станица у систему прптивградне пдбране
прганизпване у Републици.

Предмет јавне набавке услуге: Идејни прпјекат израде студије извпдљивпсти прпјекта
аутпматизације прптивграднпг система на теритприји АПВ
Ппступак јавне набавке се спрпвпди ради закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци
Кпнтакт пспба: Пливера Кршп, тел: 021/487-41-20
Снежана Плавщић тел: 021/487-43-57

2. ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Ппис предмета набавке: Идејни прпјекат за израду студије извпдљивпсти прпјекта
аутпматизације прптивграднпг система на теритприји АПВ.
Идејни прпјекат пбухвата прпјектпваое система телекпмуникаципних и сигналних инсталација и
прпјектпваое грађевинских радпва

Назив и пзнака из ппщтег решника набавке: 71242000 – израда прпјеката и нацрта, прпцена
трпщкпва
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3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)

За пптребе радарскпг центра Фрущка Гпра пптребнп је израдити пптребну технишку
дпкументацију за изградоу система пдбране пд града. У пквиру целпкупнпг система ПГП у АП
Впјвпдини, пптребнп је испрпјектпвати и систем телекпмуникаципних и сигналних инсталација, шија
је пснпвна функција да ппвеже 13 радарских центара у јединствену целину, кап и да увеже све
лансирне станице једнпг центра у систем радипвезе. Систем шини 60 репетитпра, пкп 100 базних и
1500 рушних радипстаница и пдгпварајућа мрежа линкпва за пренпс дигиталних записа са радарских
центара ка Пперативнп-метпдплпщкпм центру у Бепграду, а прекп централнпг сервера и пренпс
радарских запремина са радарскпг центра на радарски центар. Пснпвна функција система је сарадоа
са пбласнпм кпнтрплпм лета и пренпс кпманди са радарскпг центра ка лансирним станицама, и
пбратнп пренпс ппдатака са лансирнпг места на радарски центар.
Прпјектна дпкументација
Пптребнп је испрпјектпвати:
 систем телекпмуникаципних и сигналних инсталација кпји се састпји пд три јединствене
целине кпје се мпрају интегрисати и тп:
1. Систем везе
2. Систем видеп надзпрa
3. Индустријска телекпмуникаципна мрежа и
 Грађевинске радпве
Систем везе
Неппхпднп је усппставити телекпмуникаципни систем веза кпји ће ппвезати све лпкације
лансирних станица са радарским центрпм, те пмпгућити пренпс ппдатака за удаљени надзпр и
управљаое лансирним станицама.
Систем телекпмуникаципних веза је пптребнп реализпвати кприщћеоем радип релејних линкпва
(уређаја) кпји раде у нелиценциранпм фреквенцијскпм ппсегу (5 GHz). Ппвезиваое лпкације
лансирних станица са радарским центрпм треба да се изврщи прекп швпрних ташака. Лпкације
швпрних ташака треба да буду деп једне приватне мреже кпјпј је јединп мпгуће приступити са
лпкације радарскпг центра. Тппплпгија будуће мреже треба да представља кпмбинацију прстена и
звезде. Чвпрне ташке мпрају бити ппвезане прстенастп и на крају са радарским центрпм какп би се
пбезбедила виспка ппузданпст система, дпк удаљене лпкације треба да се ппвежу у звезду са
пдгпварајућпм швпрнпм ташкпм. Збпг врлп знашајнпг фактпра кпји безбеднпст и интегритет пренпса
ппдатака имају за систем прптивградне защтите, неппхпднп је ппсебан акценат ставити на защтиту,
ппузданпст и дпступнпст целпкупнпг система везе.
Први нивп система везе, ппвезиваое швпрних ташака међуспбнп и са радарским центрпм, је
пптребнп пстварити кприщћеоем ПТП радип линкпва. Ппрема кпја би се кпристила мпра да пмпгући
кприщћеое защтите пренпса ппдатака кприщћеоем 256-bit АЕS енкрипције, кап и да буде виспкп
птппрна на атмпсферске прилике испуоавајући стандарде IP66 и IP67.
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Други нивп система везе, ппвезиваое удаљених лпкација са швпрним ташкама, је пптребнп
пстварити кприщћеоем PtМP радип линкпва. За реализацију другпг нивпа система је пд круцијалне
важнпсти да предвиђенп рещеое пмпгући несметану кпмуникацију у услпвима виспкп загущенпг
спектра и присуства интерференције, те да ппседује виспк степен спектралне ефикаснпсти. У тпм
циљу рещеое мпра да ппдржава мпгућнпст ппнпвне упптребе фреквенција кпје се кпристе за
кпмуникацију, да пмпгући ГПС синхрпнизацију свих удаљених ташака у прпцесу кпмуникације са
пдгпварајућпм базнпм станицпм. Рещеое мпра да ппседује функцију динамишкпг филтера какп би се
елиминисала или минимизирала интерференција генерисана са суседних канала. С пбзирпм да се
већина сапбраћаја генерище на удаљеним лпкацијама и пренпси дп радарскпг центра, систем мпра
да има мпгућнпст припритетизације uplink/dпwnlink пднпса и мпра да ппседује функципналнпст
beamforming-а, те да се и на тај нашин елиминище или минимизира утицај сметои у спектру. Рещеое
мпра да ппдржава рад са щиринпм канала пд минималнп 5MHz и примену 128-bit АЕS енкрипције.
Збпг великпг брпја ташака и кпмплекснпсти, за кпмплетан систем везе је неппхпднп да ппстпји
јединствен спфтвер за мпнитпринг и управљаое свих активних радип уређаја кпји би се налазип
лпкалнп инсталиран на инфраструктури радарскпг центра.

Систем видеп надзпра
Систем видеп надзпра на лпкацији прптивградне станице мпра да буде реализпван на IP
платфпрми какп би видеп сигнал лакп мпгап да се пренесе прекп радип релејне везе, а у истп време
складищти у дигиталнпм фпрмату. Складищтеое мпра да се реализује прекп мрежнпг снимаша кпји
ће се налазити у радарскпм центру. Капацитет складищта мпра да задпвпљи пптребе камера са свих
лпкација (лансирних станица) у кпнтинуиранпм режиму у трајаоу пд 30 дана. Систем видеп надзпра
мпра да ппседује специфишне алгпритме кпји ће пбезбедити ущтеду складищнпг прпстпра у тренутку
када се на лпкацији нищта не дещава. Систем видеп надзпра релизпвати кприщћеоем управљиве
(PTZ) камере са IC расветпм. Камера мпра да има минимални пптишки зум пд 25x и минималну
резплуцију пд 2MP. Складищтеое снимљенпг материјала реализпвати прекп једнпг или вище
мрежних снимаша на серверскпј платфпрми са складищним хард дискпвима прганизпваним у RAID6
кпнфигурацији, са хард дискпвима за пперативни систем прганизпваним у RAID1 кпнфигурацији, са
редудантним напајаоем, са редудантним мрежним ппртпвима и редудантним прпцеспрпм. Систем
видеп надзпра мпра да се прати прекп радне станице пператера са 2 мпнитпра и да има мпгућнпст
прпјектпваоа слика узивп и у алармним ситуацијама на видеп зиду.
- Управљива камера мпра да се интегрище са ракетним лансерпм на лпкацији какп би се пкренула у
предефинисану ппзицију (угап и виднп ппље кпје најбпље ппкрива лансер) у тренутку када је лансеру
издата кпманда за ппзиципнираое. У истпм тренутку систем видеп надзпра мпра да прикаже слику
уживп на видеп зиду у радарскпм центру, репрпдукује гласпвну ппруку или тпн уппзпреоа на
лпкацији.
- Ппкретна камера на лансирнпј станици мпра да има мпгућнпст даљинскпг управљаоа из радарскпг
центра. Кащоеое у систему видеп надзпра мпра да буде щтп маое какп би пвп управљаое билп
лакп, несметанп и прецизнп. Пператер мпже мануелнп да усмери камеру какп би је ппзиципнирап у
најбпљи угап и зумираоем увелишап дпвпљнп да устанпви велишину града кпји је пап на лпкацији.
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- Камера мпра да ппдржава двпсмерни аудип кпји ће се кпристити за пущтаое звушних пбавещтеоа
(тпнпва уппзпреоа), за щта је неппхпднп предвидети пптребу пбезбеђеоа впдпптппрнпг звушника
(хпрну) са интегрисаним аудип ппјашавашем.
- Ради ппвећаоа безбеднпсти на сампј лпкацији неппхпднп је предвидети систем периметарске
защтите у виду сензпрскпг кабла кпји би се ппставип на пграду саме лпкације. Сензпрски кабел мпра
да има мпгућнпст зпнираоа,
(дељеоа пдређених делпва кабла у зпне) какп би се брже
устанпвила ппзиција прпбпја периметра. Алармне зпне са система периметарске защтите мпрају
бити интегрисани са системпм видеп надзпра (PTZ камерпм на лпкацији). У слушају да се деси прпбпј
на пдређенпм делу периметра камера на лпкацији мпра сама аутпматски да се пкрене и усмери у ту
зпну и да ппшне да прати кретаое пспбе кпја је активирала аларм.

Индустријска телекпмуникаципна мрежа
За пптребе ппвезиваоа лансирних станица (аутпматских лансера система пдбране пд града)
на теритприји Радарскпг центра Фрущка гпра, заједнп са псталим системима кап щтп су wирелесс
уређаји, видеп камере, системи периметарске защтите и др., неппхпднп је предвидети ппуздану
индустријску мрежну ппрему (свишеве), израђену пп индустријским IEC стандардима, са мпгућнпщћу
напајаоа једнпсмерним наппнпм са спларних панела, предвиђени за рад у индустријским услпвима,
на екстремним температурама, са виспким MTBF параметрима.
На лпкацијама аутпматских даљинских радних станица ADLS предвиђени мрежни уређаји
мпрају имати адекватне перфпрмансе, кап и дпвпљан брпј ппртпва пдгпварајућег капацитета, а све у
складу са предвиђеним системима кпји ће егзистирати на удаљеним лпкацијама.
Предвиђени индустрјиски мрежни уређаји мпрају пбезбедити припритизацију сапбраћаја,
раздвајаое сапбраћаја у лпгишке целине, мпгућнпст слаоа ппрука ка централнпј бази кпје нпсе
инфпрмацију п тренутнпм статусу мрежнпг уређаја.
На централнпј лпкацији Радарскпг центра Фрущка гпра предвидети пдгпварајући L3 мрежни
уређај (свиш) кпји ће лпгишки ппвезивати све удаљене станице АDLS.
Прпизвпђаш предвиђене мрежне ппреме мпра пбезбедити пдгпварајућу ппдрщку кпја
ппдразумева унапређеое спфтвера и птклаоаое грещака, струшну ппмпћ пд стране прпизвпђаша
ппреме, пбезбеђиваое заменскпг уређаја накпн пријаве квара, у разумнпм и прихватљивпм рпку.
Сва ппрема на лпкацији лансирне станице мпра да има мпгућнпст напајаоа са једнпсмернпг
извпра 12 VDC.
Грађевински радпви
Прпјектпм грађевинских радпва треба пбухватити све лансирне станице кап и лпкације
швпрних ташака. Лансирне станице груписати пп типпвима у зависнпсти пд врсте грађевинских радпва
укљушујући и измещтаое лпкације лансирне станице и изградое нпве станице у слушају пптребе.
У слушају пптребе неппхпднп је изврщити геп технишкп испитиваое тла на предметним лпкацијама.
Предмерпм и предрашунпм пбухватити сав материјал и радпве неппхпдне за реализацију
грађевинскпг дела прпјекта.
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Услпви
Предмер радпва, технишки пписи и спецификације не смеју да садржи називе прпизвпђаша
нити ташне називе ппреме ппјединих прпизвпђаша. Пписи треба јаснп да дефинищу минимум захтева
технишких карактеристика и функција ппреме, какп се не би пгранишилп ушещће других ппнуђаша. Сву
захтевану дпкументацију дпставити у 3 примерка а електрпнска верзију треба дпставити у фпрмату
Word, Еxcel, AutoCAD на USB-у.

У циљу детаљне израде прпјектне дпкументације неппхпднп је изврщити пбилазак свих
лпкација кпје су предмет прпјектпваоа:
Ппштина

Бр.ЛС

Назив ЛС

Xgk (N)

Ygk (E)

НВ(m)

Баш

1

Баш

5029465

7364506

81

Баш

2

Мали Баш

5029137

7358717

79

Баш

3

Вајска

5032201

7353818

78

Баш

4

Лабудоаша

5035425

7346671

81

Баш

5

Жива

5030127

7347673

74

Баш

6

Плавна

5024529

7352311

76

Баш

7

Башкп Нпвп селп

5018701

7354212

79

Баш

8

Екпнпмија 3

5022254

7359189

79

Башка Паланка

11

Деспптпвп

5033681

7384207

79

Башка Паланка

12

Пивнице

5037597

7377187

80

Башка Паланка

13

Параге

5031706

7375006

82

Башка Паланка

14

Гајдпбра

5025065

7378664

83

Башка Паланка

15

Тпварищевп

5023031

7369704

81

Башка Паланка

16

Младенпвп

5019929

7363580

85

Башка Паланка

17

Плантажа

5015160

7371019

78

Башка Паланка

19

Челаревп

5014359

7382723

79

Башка Паланка

20

Башка Паланка

5016614

7375991

83

Башка Паланка

21

Нещтин

5006887

7379350

138

Башка Паланка

22

Визић

5004555

7378236

257

Башка Паланка

23

Нещтин - селп

5009245

7379613

105
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Башка Паланка

24

Пбрпвац

5019977

7370453

80

Башка Паланка

25

Силбащ

5028407

7378516

80

Петрпвац 26

Кулпин

5031650

7390606

79

Башки
(Врбас)

Башки Петрпвац

27

Маглић

5025035

7384403

79

Башки Петрпвац

28

Башки Петрпвац

5023642

7389202

82

Башки Петрпвац

29

Глпжан

5016791

7388782

76

Град Нпви Сад

31

Степанпвићевп

5030578

7398218

78

Град Нпви Сад

32

Ирмпвп

5022593

7397045

80

Град Нпви Сад

33

Ченеј

5026018

7405702

78

Град Нпви Сад

34

Римски щаншеви

5021275

7408275

82

Град Нпви Сад

35

Руменка

5016436

7399593

79

Град Нпви Сад

37

Футпг

5012821

7397509

77

Град Нпви Сад

38

Каћ

5018840

7415614

77

Град Нпви Сад

39

Будисава

5016498

7421488

77

Град Нпви Сад

40

Кпвиљ

5011730

7423588

82

Град Нпви Сад

41

Шангај

5012066

7415897

73

Град Нпви Сад

42

Лединци

5008079

7405994

109

Град Нпви Сад

43

Букпвац

5006309

7412996

174

Темерин

50

Сириг

5035735

7407275

81

Темерин

51

Темерин 1

5032585

7416894

82

Темерин

52

Темерин 2

5028074

7410507

81

Жабаљ

55

Будућнпст

5035773

7425327

77

Жабаљ

56

Чуруг

5037964

7428671

73

Жабаљ

57

Чуруг (Ливаде)

5038251

7419647

80

Жабаљ

58

Гпсппђинци

5028225

7420339

79

Жабаљ

59

Жабаљ

5029233

7427457

80

Жабаљ

60

Стари Жабаљ

5026872

7435496

76
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Жабаљ

61

Велики рит

5028954

7438484

75

Жабаљ

62

Ђурђевп

5020230

7425560

80

Тител

65

Мпщприн

5018458

7435717

74

Тител

66

Вилпвп

5012670

7433845

84

Тител

67

Гардинпвци

5006447

7431023

75

Тител

68

Лпк

5007803

7437539

75

Тител

69

Игићев салащ

5010028

7441829

116

Тител

70

Тител

5005266

7444963

74

Шид

75

Беркаспвп

5002585

7363189

131

Шид

76

Спт

5004729

7369507

220

Шид

77

Љуба

5003561

7373044

208

Шид

78

Илинци

4998778

7351889

78

Шид

79

Ващица

4997410

7359168

86

Шид

80

Батрпвци

4992401

7353512

80

Шид

81

Адащевци

4992844

7360761

76

Шид

82

Башинци

4995896

7367114

91

Шид

83

Ердевик

4997819

7373957

113

Шид

84

Бингула

4996198

7379112

108

Шид

85

Сремских бпраца

4993042

7374149

88

Шид

86

Мпрпвић

4986334

7357805

75

Шид

87

Вищоићевп

4983272

7365151

78

Шид

88

Јамена

4971747

7345922

79

Сремска Митрпвица

95

Шищатпвац

4999088

7386377

206

Сремска Митрпвица

96

Манђелпс

4995203

7391142

152

Сремска Митрпвица

97

Бещенпвп

4996815

7398791

191

Сремска Митрпвица

98

Чалма

4992702

7386146

121

Сремска Митрпвица

99

Велики Радинци

4989025

7395646

95

Сремска Митрпвица

100

Атпвац

4988989

7367592

77
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Сремска Митрпвица

101

Кузмин

4986369

7373985

77

Сремска Митрпвица

102

Мартинци

4988044

7379114

82

Сремска Митрпвица

103

Лаћарак

4986438

7386249

81

Сремска Митрпвица

104

Сремска раша

4977504

7364451

80

Сремска Митрпвица

105

Бпсут

4979721

7370812

80

Сремска Митрпвица

106

Засавица

4980573

7383039

79

Сремска Митрпвица

107

Глац

4979205

7395374

80

Сремска Митрпвица

108

Шащинци

4981667

7400047

87

Сремска Митрпвица

109

Јарак

4978312

7404855

86

Рума

115

Стејанпвци

4989950

7399412

113

Рума

116

Павлпвци

4990575

7406036

141

Рума

117

Впгао

4985581

7403113

96

Рума

118

Мали Радинци

4986311

7413426

126

Рума

119

Путинци

4984425

7418715

117

Рума

120

Краљевци

4981619

7411187

88

Рума

121

Буђанпвци

4973153

7409419

79

Рума

122

Хрткпвци

4970859

7405240

80

Рума

123

Никинци

4966870

7408689

80

Рума

124

Платишевп

4963690

7405443

79

Рума

125

Кленак

4962510

7398810

79

Рума

126

Грабпвци

4958178

7407456

77

Бепшин

130

Сусек

5008990

7384806

98

Бепшин

131

Грабпвп

5003889

7391297

229

Бепшин

132

Бепшин

5006841

7398503

167

Ириг

135

Фрущка гпра

4999541

7407792

352

Ириг

136

Врдник

4997849

7404453

239

Ириг

137

Нерадин

4998106

7413478

230

Ириг

138

Банкпвци

4992943

7415295

150
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Ириг

139

Ривица

4993482

7409279

162

Сремски Карлпвци

143

Стражилпвп

5004030

7416989

207

Сремски Карлпвци

144

Сремски
Карлпвци

5007200

7414720

145

Инђија

146

Гладнпщ

4999034

7420723

188

Инђија

147

Бещка

4999231

7428435

116

Инђија

148

Кпщевац

5001954

7437263

237

Инђија

149

Кршедин

4997476

7433232

126

Инђија

150

Нпви Сланкамен

4996785

7439032

123

Инђија

151

Кпнтића салащ

4993428

7424537

133

Инђија

153

Нпви Карлпвци

4991772

7436211

98

Инђија

154

Љукпвп

4987277

7425829

96

Стара Пазпва

160

Белегищ

4988482

7441801

91

Стара Пазпва

161

Сурдук

4991061

7445670

100

Стара Пазпва

163

Гплубинци

4981097

7426092

82

Стара Пазпва

164

Впјка

4977343

7431437

75

Стара Пазпва

165

Стара Пазпва

4984567

7434658

85

Пећинци

170

Пппинци

4978084

7421459

85

Пећинци

171

Сибаш

4974026

7415284

78

Пећинци

172

Прхпвп

4971594

7423463

74

Пећинци

173

Шиманпвци

4969355

7428085

74

Пећинци

174

Субптищте

4967517

7416998

78

Пећинци

175

Карлпвшић

4963708

7424569

77

Пећинци

176

Пгар

4960322

7416448

78

Пећинци

177

Пбреж

4954743

7417864

77

Пећинци

178

Ащаоа

4956855

7425941

76

Суршин

182

Прпгар

4954039

7433272

72

Земун

183

Угринпвци

4971985

7435343

72
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Србпбран

190

Киппвп

5058533

7405274

88

Србпбран

191

Ађански салащ

5054235

7406901

87

Србпбран

192

Пипнир

5041137

7404650

80

Србпбран

193

Субптишки пут

5049083

7403908

86

Србпбран

194

Црпна станица

5048139

7410322

80

Србпбран

195

Турија

5043728

7410638

78

Србпбран

196

Надаљ

5041682

7415821

80

Србпбран

197

Надаљ 2

5040239

7415661

74

Лпкација

Радарски центар

Xgk (N)

Ygk (E)

НВ(m)

Ф. Гпра

РЦ Ф. Гпра

450927

194859

507

Ф. Гпра

РЦ Кузмин

450110

192351

80

Ф. Гпра

РЦ Пећинци

444821

195717

78

Ф. Гпра

РЦ Баш

452035

191946

86

1. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ
ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА
4.1. Услпви кпје ППНУЂАЧ мпра да испуни да би мпгап да учествује у ппступку јавне
набавке:
Ред.
Брпј
1

4.1.1. ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛАНА 75. ЗЈН
да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар

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

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

4

/
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5.

да је при састављаоу ппнуде ппщтпвап пбавезе кпје прпизилазе 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
4.1.2. ДПДАТНИ УСЛПВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН

1

2

3

4

финансијски капацитет
Да је ппнуђаш бип ликвидан, пднпснп да није бип у блпкади дуже пд 7 дана у
ппследоих 12 месеци, пре пбјављиваоа ппзива на Ппрталу јавних набавки (рашунајући пд
дана пбјаве ппзива на Ппрталу јавних набавки)
ппслпвни капацитет
 Да је ппнуђаш у претхпдне 3 гпдине (2016, 2017 и 2018) успещнп израдип и
исппрушип Нарушипцима телекпмуникаципне прпјекте за најмаое 3 радип мреже на
теритприји Р Србије
 Да је ппнуђаш у претхпдне 3 гпдине (2016, 2017 и 2018) успещнп израдип и
исппрушип Нарушипцима
грађевинске прпјекте у укупнпј вреднпсти минималнп
9.000.000,00
технички капацитет
3.1. Да понуђач у моменту подношења понуде располаже софтвером са
важећом лиценцом, за предикцију зоне радио покривања и прорачуне квалитета
радио релејних веза
3.2 да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за вршење
лабораторијских услуга. Сертификат о акредитацији издат од АТЦ-а или било
које друге земље са обимом акредитације.

кадрпвски капацитет
Да ппнуђаш у мпменту ппднпщеоа ппнуде мпра да има:
- минимум 2 (два) диплпмирана инжеоера кпји ће бити ангажпвани на изради
технишке дпкументације и кпји ппседује лишну лиценцу 353 - Пдгпвпрни прпјектант
телекпмуникаципних мрежа и система, кпју издаје Инжеоерска кпмпра Србије,
- минимум 2 (два) диплпмирана инжеоера кпји ће бити ангажпвани на изради
технишке дпкументације и кпји ппседује лишну лиценцу 310 - Пдгпвпрни прпјектант
грађевинских кпнструкција пбјеката виспкпградое, нискпградое и хидрпградое, кпју
издаје Инжеоерска кпмпра Србије,
- минимум 1 (један) пдгпвпрни прпјектант пбјеката грађевинске гептехнике са важећпм
лиценцпм 316 и диплпмирани инжеоер геплпгије са важећпм лиценцпм 391/491
кпји су сталнп заппслени кпд ппнуђаша или ушесника у заједнишкпј ппнуди или угпвпрнп
ангажпвани кпд ппнуђаша или ушесника у заједнишкпј ппнуди
псталп

5

Ппнуђаш у тренутку ппднпщеоа ппнуде мпра да ппседује лиценцу П150Е3 за израду
прпјеката телекпмуникаципних мрежа и система за телекпмуникаципне пбјекте,
пднпснп мреже, системе или средства кпја су међунарпднпг и магистралнпг знашаја и
пних кпји се граде на теритприји две или вище ппщтина
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4.2. Услпви кпје ППДИЗВПЂАЧ мпра да испуни, у складу са чланпм 80. ЗЈН да би мпгап да
учествује у ппступку јавне набавке:
Ред.
Брпј
1

2

4.2.1. ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар
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

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

4

/

5

да је при састављаоу ппнуде ппщтпвап пбавезе кпје прпизилазе 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
4.2.2. ДПДАТНИ УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76.
ЗЈН

1

финансијски капацитет
/

2

ппслпвни капацитет
/

3

технички капацитет
/

4

кадрпвски капацитет
/
oсталп

5

Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаша дпстави дпказ п испуоенпсти пбавезних услпва
из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) Закпна п јавним набавкама (услпви ппд редним брпјем 1, 2, 3 и 5
дела 4.2.1. Кпнкурсне дпкументације). Дпдатне услпве ппнуђаш испуоава на исти нашин кап
ппнуђаш.
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4.3. Услпви кпје мпра да испуни СВАКИ ПД ППНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ППНУЂАЧА, у складу са
чланпм 81. ЗЈН, да би мпгап да учествује у ппступку јавне набавке:
4.3.1. ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ
ЧЛАНА 75. ЗЈН

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ

1

да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући
регистар

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

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

4

/

5

да је при састављаоу ппнуде ппщтпвап пбавезе кпје прпизилазе 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
4.3.2. ДПДАТНИ УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76.
ЗЈН

1

2

3

финансијски капацитет
Да је ппнуђаш бип ликвидан, пднпснп да није бип у блпкади дуже пд 7 дана у
ппследоих 12 месеци, пре пбјављиваоа ппзива на Ппрталу јавних набавки (рашунајући
пд дана пбјаве ппзива на Ппрталу јавних набавки)
ппслпвни капацитет
- Да је ппнуђаш у претхпдне 3 гпдине (2016,2017 и 2018) успещнп израдип и исппрушип
претхпдним Нарушипцима телекпмуникаципне прпјекте за најмаое 3 радип мреже на
теритприји Р Србије
-Да је ппнуђаш у претхпдне 3 гпдине (2016,2017 и 2018) успещнп израдип и исппрушип
претхпдним Нарушипцима грађевинске прпјекте у укупнпј вреднпсти минималнп
9.000.000,00
технички капацитет
3.1. Да понуђач у моменту подношења понуде располаже софтвером са
важећом лиценцом, за предикцију зоне радио покривања и прорачуне квалитета
радио релејних веза
3.2 да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за вршење
лабораторијских услуга. Сертификат о акредитацији издат од АТЦ-а или било
које друге земље са обимом акредитације
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4

кадрпвски капацитет
Да ппнуђаш у мпменту ппднпщеоа ппнуде мпра да има:
- минимум 2 (два) диплпмирана инжеоера кпји ће бити ангажпвани на изради
технишке дпкументације и кпји ппседује лишну лиценцу 353 - Пдгпвпрни прпјектант
телекпмуникаципних мрежа и система, кпју издаје Инжеоерска кпмпра Србије,
- минимум 2 (два) диплпмирана инжеоера кпји ће бити ангажпвани на изради
технишке дпкументације и кпји ппседује лишну лиценцу 310 - Пдгпвпрни прпјектант
грађевинских кпнструкција пбјеката виспкпградое, нискпградое и хидрпградое, кпју
издаје Инжеоерска кпмпра Србије,
- минимум 1 (један) пдгпвпрни прпјектант пбјеката грађевинске гептехнике са
важећпм лиценцпм 316 и диплпмирани инжеоер геплпгије са важећпм лиценцпм
391/491
кпји су сталнп заппслени кпд ппнуђаша или ушесника у заједнишкпј ппнуди или угпвпрнп
ангажпвани кпд ппнуђаша или ушесника у заједнишкпј ппнуди

псталп
5.

Ппнуђаш у тренутку ппднпщеоа ппнуде мпра да ппседује лиценцу П150Е3 за израду
прпјеката телекпмуникаципних мрежа и система за телекпмуникаципне пбјекте,
пднпснп мреже, системе или средства кпја су међунарпднпг и магистралнпг знашаја и
пних кпји се граде на теритприји две или вище ппщтина

Сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да испуни пбавезне услпве из шлана 75. став 1.
таш. 1) дп 5) и став 2. Закпна п јавним набавкама (услпви ппд редним брпјем 1, 2, 3 и 5 дела
4.3.1. Кпнкурсне дпкументације). Дпдатне услпве група ппнуђаша испуоава заједнп.
5. УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА
75. И 76. ЗЈН
Прецизнп навпђеое једнпг или више дпказа пдређених Закпнпм и Правилникпм
за сваки пд предвиђених услпва за учешће у ппступку јавне набавке и пргана надлежнпг
за оихпвп издаваое:
У складу са шланпм 77. став 4. ЗЈН, а с пбзирпм на тп да се ради п спрпвпђеоу
ппступка јавне набавке мале вреднпсти, шија је прпцеоена вреднпст маоа пд изнпса из шлана
39. став 1. ЗЈН (5.000.000,00 динара), испуоенпст свих пбавезних услпва (псим услпва из шлана
75. став 1. ташка 5) ЗЈН – важећа дпзвпла), важећа дпзвпла кпја није пптребна у предметнпм
ппступку), дпказује се дпстављаоем ИЗЈАВЕ кпјпм ппнуђач ппд пунпм материјалнпм и
кривичнпм пдгпвпрнпшћу пптврђује да испуоава услпве за учешће у ппступку јавне
набавке.
Ппнуђаш кпји дпстави Изјаву у смислу шлана 77. став 4. ЗЈН НЕ ДПСТАВЉА ДПКАЗЕ
из шлана 77. став 1. ташке пд 1) дп 4) ЗЈН уз ппнуду (пбавезни услпви).
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ДПДАТНИ УСЛПВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН

1

финансијски капацитет
Пптврда п ликвиднпсти издата пд стране Нарпдне банке Србије пп пбрасцу „ПН Захтев 1“
ппслпвни капацитет

2

а) Пптврде претхпдних Купаца/Нарушилаца, кап дпказ да је ппнуђаш израдип
телекпмуникаципне прпјекте из пбласти радип система за пптребе прибављаоа дпзвпла
за радип фреквенције.
б) Пптврде претхпдних Купаца/Нарушилаца, кап дпказ да је ппнуђаш
грађевинске прпјекте у захтеваним вреднпстима.

3

технички капацитет
3.1 Кппија Лиценце или кппија Пптврде п аутпрскпм делу
3.2 Пптврда п акредитацији издата пд АТС са пбимпм акредитације за следеће ппите:
-

4

5.

израдип

Пдређиваое влажнпсти узпрака тла СРПС.У.Б1.012;
Пдређиваое запреминске масе материјала тла са ппрама метпдпм са цилиндрпм
ппзнате запремине СРПС.У.Б1.013
Пдређиваое гранулпметријскпг састава СРПС.У.Б1.018;
Пдређиваое кпнзистенције тла – Атербергпве границе СРПС.У.Б1.020;
Пдређиваое пднпса влажнпсти и суве запреминске масе тла СРПС.У.Б1.038;
Лабпратпријскп пдређиваое Калифпрнијскпг индекса нпсивпсти СРПС.У.Б1.042
Пдређиваое еквивалента пескпвитих тла СРПС.УБ1.040
Ппит директнпг смицаоа СРПС У.Б1.028
Гептехнишкп испитиваое и истраживаое, Лабпратпријскп испитиваое тла – деп 10
Испитиваое директнпг смицаоа СРПС ЦЕН ИСП/ТС 17892-10
Пдређиваое притисне шврстпће тла СРПС У.Б.030
Пдређиваое стищљивпсти тла СРПС У.Б1.032
Узимаое узпрака тла СРПС У.Б1.010;
Пдређиваое калифпрнијскпг индекса нпсивпсти на терену СРПС
У.Б1.043:1997(ппвушен) или АСТМ Д4429-09а
Пдређиваое ЦБР-а динамишким кпнусним пенетрпметрпм АСТМ Д 6951/6951м-09
Пдређиваое динамишкпг мпдула метпдпм ултразвука СРПС ЕН 12504-4

кадрпвски капацитет
М3а/М-А пбразац за лица заппслена на непдређенп или пдређенп време или други дпказ
п ангажпваоу и ангажпваоа за лица заппслена пп другпм пснпву, фптпкппије лиценци
(353,310,316) и пптврду Инжеоерске кпмпре Србије п важнпсти истих, за пне заппслене
или раднп ангажпване кпји се захтевају са лиценцпм.
псталп
Фптпкппија лиценце П150Е3 и пптврду Инжеоерске кпмпре Србије п важнпсти исте

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 п дпдели угпвпра, пднпснп закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа
угпвпра п јавнпј набавци и да је дпкументује на прпписан нашин.
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Схпднп шлану 77. став 4. Закпна п јавним набавкама испуоенпст услпва прпписаних
шланпм 75. став 1. ташка пд 1) дп 5) и став 2. и шланпм 76. Закпна п јавним набавкама дпказује се на
следећи нашин:
1. АКП ППНУЂАЧ САМПСТАЛНП ППДНПСИ ППНУДУ испуоенпст пбавезних услпва за ушещће у
ппступку јавне набавке, дпказује ппднпщеоем пппуоенпг, пптписанпг и пешатпм пверенпг
ПБРАСЦА ИЗЈАВЕ П ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗА ППНУЂАЧА, дате ппд пунпм
материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу. Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлащћенпг
лица ппнуђаша и пверена пешатпм.
Испуоенпст услпва из шлана 75. став 2. ЗЈН дпказује се пптписанпм и пверенпм Изјавпм
ппнуђаша да је при састављаоу ппнуде ппщтпвап пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа
п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да нема
забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде, датпј на Пбрасцу
изјаве на пснпву шлана 75. став 2. ЗЈН кпји шини саставни деп пве кпнкурсне дпкументације.
2. АКП ППНУЂАЧ ППДНПСИ ППНУДУ СА ППДИЗВПЂАЧЕМ испуоенпст пбавезних услпва за
учешће у ппступку јавне набавке за
ппдизвпђача
дпказује ппднпшеоем
пппуоенпг,
пптписанпг и печатпм пверенпг ПБРАСЦА ИЗЈАВЕ П ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗА
ППДИЗВПЂАЧА дате ппд пунпм материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу. Изјаву пппуоава,
пптписује и печатпм пверава пвлашћенп лице ппдизвпђача.
3. АКП СЕ ППДНПСИ ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА ПД СТРАНЕ ГРУПЕ ППНУЂАЧА испуоенпст
пбавезних услпва за ушещће у ппступку јавне набавке за шлана групе ппнуђаша – нпсипца ппсла
и свих псталих шланпва групе дпказује се ппднпщеоем пппуоенпг, пптписанпг и пешатпм
пверенпг ПБРАСЦА ИЗЈАВЕ П ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗА ППНУЂАЧА ЧЛАНА ГРУПЕ
ППНУЂАЧА – НПСИПЦА ППСЛА (пппуоава, пверава и пптписује ппнуђач члан групе ппнуђача –
нпсилац ппсла) и ПБРАСЦА ИЗЈАВЕ П ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА ППНУЂАЧА
ЧЛАНА ГРУПЕ ППНУЂАЧА (пппуоава, пверава и пптписује сваки ппнуђач члан групе ппнуђача
ппсебнп), дате ппд пунпм материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу.
Испуоенпст услпва из шлана 75. став 2. ЗЈН дпказује се пптписанпм и пверенпм Изјавпм
ппнуђаша да је при састављаоу ппнуде ппщтпвап пбавезе кпје прпизилазе 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 датпм на Пбрасцу
изјаве на пснпву шлана 75. став 2. ЗЈН кпји шини саставни деп пве кпнкурсне дпкументације.
АКП ППНУДУ ППДНПСИ ГРУПА ППНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА група ппнуђаша мпже да
се ппредели да пбрасце дате у Кпнкурснпј дпкументацији пптписују и пверавају пешатпм сви
ппнуђаши из групе ппнуђаша или група ппнуђаша мпже да пдреди једнпг ппнуђаша из групе кпји
ће пптписивати и пверавати пешатпм пбрасце дате у Кпнкурснпј дпкументацији (Сппразум), изузев
Пбрасца изјаве п независнпј ппнуди и Пбрасца изјаве на пснпву шлана 75. став 2. ЗЈН кпји
мпрају бити пптписани и пверени пешатпм пд стране свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша. У
слушају да се ппнуђаши ппределе да један пд ппнуђаша из групе ппнуђаша пптписује и пешатпм
пверава пбрасце из Кпнкурсне дпкументације (изузев два наведена) тп питаое треба дефинисати
Сппразумпм кпјим се ппнуђаши из групе ппнуђаша међуспбнп и према Нарушипцу пбавезују на
изврщеое јавне набавке, а кпји шини саставни деп заједнишке ппснуде схпднп шлану 81. ЗЈН.
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5. УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ
1.1. Ппдаци п језику на кпме ппнуда мпра бити састављена
1.1.1.Ппнуда и сви дпкази кпји се дпстављају кап и преписка везана за ппнуду кпју размеоују
ппнуђаш и нарушилац мпра бити на српскпм језику.
1.1.2.Ппступак се впди на српскпм језику

1.2. Пппуоаваое пбрасца ппнуде, пријем ппнуда, птвараое ппнуда
1.2.1.Ппнуда се сашиоава такп щтп ппнуђаш уписује тражене ппдатке у пбрасце кпји су саставни
деп Кпнкурсне дпкументације. Ппдаци кпји нису уписани у прилпжене пбрасце пднпснп
ппдаци кпји су уписани мимп пбразаца неће се уважити, и таква ппнуда ће се пдбити. Све
пбрасце пверева и пптписује пдгпвпрнп лице ппнуђаша.
1.2.2.Укпликп ппнуђаш нашини грещку у пппуоаваоу, дужан је да исту превуше плпвкпм (да се
види и садржај грещке) и правилнп пппуни, а местп нашиоене грещке парафира и пптписује
пдгпвпрнп лице ппнуђаша
1.2.3.Ппнуда се ппднпси у затвпренпј кпверти, на нашин да се приликпм птвараоа ппнуда са
сигурнпщћу мпже утврдити да се први пут птвара. На предопј страни кпверте уписати: „НЕ
ПТВАРАТИ-ППНУДА за јавну набавку - Идејни прпјекат за израду студије извпдљивпсти
прпјекта аутпматизације прптивграднпг система на теритприји АПВ, редни брпј јавне набавке
1.2.4/2019 Ппнуда се ппднпси ппщтпм или лишнп на адресу: Ппкрајински секретаријат за
ппљппривреду, впдппривреду и щумарствп, Нпви Сад, Бул. Михајла Пупина 16, На пплеђини
кпверте навести назив, адресу, лице за кпнтакт и брпј телефпна ппнуђаша.
1.2.4.Рпк за ппднпщеое ппнуда је 25.04.2019.гпдине у 12 шаспва.
1.2.5.Ппнуда је благпвремена акп стигне нарушипцу дп 25.04.2019. гпдине у 12 шаспва.
1.2.6.Птвараое ппнуда врщиће се јавнп _25.04.2019. гпдине у 12.30 шаспва у прпстпријама
Ппкрајинскпг секретаријата за ппљппривреду, впдппривреду и щумарствп, Бул. Михајла
Пупина 16 у канцеларији 46/I
1.2.7.Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, пбрасце пверава и пптписује
пдгпвпрнп лице ппнуђаша;
1.2.8.Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа са ппдизвпђашем, пбрасце пверава и
пптписује пдгпвпрнп лице ппнуђаша, псим акп није другашије наведенп у сампм пбрасцу;
1.2.9.Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, пбрасце пверава и пптписује пвлащћени шлан групе
ппнуђаша – представник групе ппнуђаша, псим акп другашије није наведенп у сампм пбрасцу;
1.2.10.
Пдгпвпрнп лице ппнуђаша кпји наступа сампсталнп или са ппдизвпђашем, пднпснп
пвлащћенп лице групе ппнуђаша, је дужнп да пппуни мпдел угпвпра, пвери пешатпм и
пптпище, шиме пптврђује све елементе угпвпра.
1.3. Ппдаци п пбавезнпј садржини ппнуде:
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1.3.1.Пбавезну садржину ппнуде шине:

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

1. АКП ППНУЂАЧ ППДНПСИ ППНУДУ САМПСТАЛНП ДПСТАВЉА СЛЕДЕЋУ
ДПКУМЕНТАЦИЈУ:
Пбразац ппнуде са табеларним делпм ппнуде
Пбразац изјаве п испуоенпсти пбавезних услпва из шл. 75. ЗЈН
Пбразац изјаве ппнуђаша да је ппщтпвап пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п
защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине (шлан 75.
став 2. ЗЈН)
Мпдел угпвпра
Пбразац структуре ппнуђене цене
Пбразац трпщкпва припреме ппнуде
Пбразац изјаве п независнпј ппнуди
Пбразац изјаве на пснпву шл. 79. ст. 10 ЗЈН
Пбразац
за ппслпвни
капацитет
пптврдама претхпдних нарушилаца
*самп акпизјаве
ппнуђаш
има седищте
у другпјсадржави
Пбразац изјаве за кадрпвски капацитет са фптпкппијама лиценци и дпказпм п
заппслеоу или раднпм ангажпваоу
Менишну изјаву за пзбиљнпст ппнуде

2. АКП ППНУЂАЧ ППДНПСИ ППНУДУ СА ППДИЗВПЂАЧЕМ ДПСТАВЉА СЛЕДЕЋУ
ДПКУМЕНТАЦИЈУ:
1
2
3
4
5
6
7

Пбразац ппнуде са табеларним делпм ппнуде
Пбразац изјаве п испуоенпсти услпва из шл. 75. ЗЈН (за ппнуђаша)
Пбразац изјаве п испуоенпсти услпва из шл. 75. ЗЈН (за ппдизвпђаша)
Пбразац изјаве на пснпву шлана 75. став 2. ЗЈН ( за ппнуђаша)
Мпдел угпвпра
Пбразац структуре ппнуђене цене
Пбразац трпщкпва припреме ппнуде

8

Пбразац изјаве п независнпј ппнуди

9

Пбразац изјаве на пснпву шл.79. ст.10. ЗЈН
*самп акп ппнуђаш има седищте у другпј држави

10
11

Пбразац изјаве за ппслпвни капацитет са пптврдама претхпдних нарушилаца
Пбразац изјаве за кадрпвски капацитет са фптпкппијама лиценци и дпказпм п заппслеоу
или раднпм ангажпваоу
Менишну изјаву за пзбиљнпст ппнуде

12
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3. АКП ППНУДУ ППДНПСИ ГРУПА ППНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА ДПСТАВЉА СЛЕДЕЋУ
ДПКУМЕНТАЦИЈУ:
1

Пбразац ппнуде са табеларним делпм ппнуде

2

Сппразум групе ппнуђаша п заједнишкпм изврщеоу јавне набавке

3
4
5

Пбразац изјаве п испуоенпсти услпва из шл. 75. ЗЈН (за ппнуђаша – шлана групе ппнуђаша –
нпсипца ппсла)
Пбразац изјаве п испуоенпсти услпва из шл. 75. ЗЈН (за шланпве групе ппнуђаша – шлан групе
ппнуђаша)
Пбразац изјаве на пснпву шлана 75. став 2. ЗЈН ( за ппнуђаша шлана групе ппнуђаша)
– нпсипца ппсла

6

Пбразац изјаве на пснпву шлана 75. став 2. ЗЈН ( за ппнуђаша шлана групе ппнуђаша)

7

Мпдел угпвпра

8

Пбразац структуре ппнуђене цене

9

Пбразац трпщкпва припреме ппнуде

10

Пбразац изјаве п независнпј ппнуди

11

Пбразац изјаве на пснпву шл.79. ст.10. ЗЈН

12
12
13

*самп акп ппнуђаш има седищте у другпј држави
Пбразац изјаве за ппслпвни капацитет са пптврдама претхпдних нарушилаца
Пбразац изјаве за кадрпвски капацитет са фптпкппијама лиценци и дпказпм п заппслеоу или
раднпм ангажпваоу
Менишну изјаву за пзбиљнпст ппнуде

1.3.2.Ппнуда кпја не садржи све елементе и прилпге из пбавезне садржине ппнуде сматраће се
неприхватљивпм и биће пдбијена.
1.4. Партије
Предметна јавна набавка није пбликпвана пп партијама
1.5. Ппнуда са варијантама
Није дпзвпљенп ппднпщеое ппнуда са варијантама
1.6. Измене, дппуне и пппзив ппнуде у смислу члана 87. став 6. Закпна п јн
1.6.1.Ппнуђаш мпже у рпку за ппднпщеое ппнуде да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду, на
исти нашин на кпји је предап и саму ппнуду – неппсреднп или путем ппщте у затвпренпј
кпверти.
1.6.2.Измену, дппуну или пппзпв ппнуде дпставити на адресу: Ппкрајински секретаријат за
ппљппривреду, впдппривреду и щумарствп, Нпви Сад, Бул. Михајла Пупина 16, са назнакпм:
„ НЕ ПТВАРАТИ-ИЗМЕНА или ДППУНА или ПППЗИВ ППНУДЕ за ЈНМВ – Идејни прпјекат за
израду студије извпдљивпсти прпјекта аутпматизације прптивграднпг система на теритприји
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АПВ, ппзив на редни брпј јавне набавке 1.2.4/2019. На пплеђини кпверте навести назив,
адресу, лице за кпнтакт и брпј телефпна ппнуђаша.

1.7. Ппнуђач кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да учествује у
заједничкпј ппнуди или кап ппдизвпђач нити да учествује у више заједничких ппнуда:
1.7.1.Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду;
1.7.2.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;
1.7.3.Нарушилац ће пдбити све ппнуде кпје су ппднете супрптнп забрани из претхпдне две ташке.
1.8. Ппнуда са ппдизвпђачем:
1.8.1.Ппнуђаш је дужан да укпликп ангажује ппдизвпђаша, у ппнуди наведе прпценат укупне
вреднпсти набавке кпји ће ппверити ппдизвпђашу. (Не мпже бити већа пд 50%).
1.8.2.Акп ппнуђаш у ппнуди наведе да ће делимишнп изврщеое набавке ппверити ппдизвпђашу, у
угпвпру кпји ће се закљушити између нарушипца и ппнуђаша, тај ппдизвпђаш ће бити наведен
у угпвпру.
1.8.3.Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша ради
утврђиваоа испуоенпсти услпва.
1.8.4.Дпбављаш не мпже ангажпвати кап ппдизвпђаша лице кпје није навеп у ппнуди, у супрптнпм
ће раскинути угпвпр, псим акп би нарушилац раскидпм угпвпра нарушилац претрпеп щтету.
1.8.5.У слушају да дпбављаш ангажује кап ппдизвпђаша лице кпје није навеп у ппнуди, Нарушилац је
дужан да пбавести прганизацију надлежну за защтиту кпнкуренције.
1.8.6.Дпбављаш мпже ангажпвати кап ппдизвпђаша лице кпје није навеп у ппнуди, акп је на страни
ппдизвпђаша накпн ппднпщеоа ппнуде настала трајнија несппспбнпст плаћаоа, акп тп лице
испуоава све услпве пдрежђене за ппдизвпђаша и укпликп дпбије претхпдну сагласнпст
нарушипца.

1.9. Заједничка ппнуда и сппразум кап саставни деп заједничке ппнуде
1.9.1.Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша – заједнишка ппнуда.
1.9.2.Ппнуђаши кпји ппднесу заједнишку ппнуду пдгпварају непгранишенп сплидарнп према
нарушипцу
1.9.3.Саставни деп заједнишке ппнуде је сппразум кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према
нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји садржи ппдатке п:
1.9.3.1.
Члану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и
кпји ће заступати групу ппнуђаша пред нарушипцем и
1.9.3.2.
ппис ппслпва свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша у изврщеоу угпвпра
Сппразумпм се уређују и питаое кп пптписује пбразце из Кпнкурсне дпкументације.

1.10. Захтеви у ппгледу траженпг начина и услпва плаћаоа, евентуалних пкплнпсти пд кпјих
зависи прихватљивпст ппнуде
1.10.1.
1.10.2.

Нашин плаћаоа: пренпс средстава на рашун дпбављаша;
Услпви плаћаоа: на рашун Дпбављаша и тп пп следећпј динамици:
- 70% накпн закљушиваоа угпвпра, дпстављаоа средстава пбезбеђеоа и дпстављаоа
прпфактуре.
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-

30% накпн реализације предмета угпвпра, дпстављаоа Идејнпг прпјекта у щтампанпј фпрми у
3 примерка и електрпнскпј фпрми и сашиоаваоа записника п примппредаји Идејнпг прпјекта
и дпстављаоу фактуре..
1.10.3.
Рпк: Рпк за реализацију услуге је 31.08.2019.гпд.
1.11.

Валута и начин на кпји мпра бити наведена и изражена цена у ппнуди:

1.11.1.
Цене у ппнуди исказују се у динарима без ПДВ и са ПДВ.
1.11.2.
Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у складу са
шланпм 92. Закпна п јавним набавкама, пднпснп тражиће пбразлпжеое свих оених
саставних делпва кпје сматра мерпдавним. Нарушилац ће ппнуђашу дати рпк највище 5 дана
да дпстави траженп пбразлпжеое. Укпликп ппнуђаш не дпстави траженп пбразлпжеое у
датпм рпку, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву.
1.11.3.
Ппнуђаш је дужан да у ппнуди назнаши јединишне цене, кап и укупну цену без ПДВ и са
ПДВ, на нашин назнашен у Пбразцу ппнуде и Табеларнпм делу ппнуде.
1.11.4.
Цена кпју ппнуди ппнуђаш биће фиксна тпкпм изврщеоа угпвпра и неће бити
ппдлпжнп прпменама ни из каквпг разлпга.
1.11.5.
У слушају да у ппднетпј ппнуди није назнашенп да ли је ппнуђена цена са или без ПДВ,
сматраће се, сагласнп ЗЈН, да је иста дата без ПДВ.
1.12. Ппдаци п врсти, садржини, начину ппднпшеоа, висини и рпкпвима пбезбеђеоа
испуоеоа пбавеза ппнуђача:
1.12.1. Средствп пбезбеђеоа за пзбиљнпст ппнуде (ПРЕДАЈЕ СЕ УЗ ППНУДУ)
- бланкп сплп меница са менишним писмпм/пвлаћеоем, депп картпнпм и кппијпм
захтева/пптврде за регистрацију менице, кпја се предаје уз ппнуду, кап гаранција за пзбиљнпст
ппнуде.
Менишнп пвлащћеое се даје на пбрасцу из кпнкурсне дпкументације у супрптнпм ппнуда ће
се пдбити збпг битних недпстатака кап неприхватљива.
Меница мпра бити регистрпвана у Регистру меница Нарпдне банке Србије, а кап дпказ
ппнуђаш уз меницу дпставља кппију захтева за регистрацију менице, пверенпг пд свпје ппслпвне
банке.
- Садржина: Бланкп сплп меница мпра бити безуслпвна, платива на први ппзив, не мпже
садржати дпдатне услпве за исплату, краће рпкпве пд рпкпва кпје је пдредип Нарушилац, маои
изнпс пд пнпга кпји је пдредип Нарушилац или прпмеоену месну надлежнпст за рещаваое
сппрпва. Бланкп сплп меница мпра да садржи пптпис и пешат ппнуђаша. Менишнп
писмп/пвлащћеое пбавезнп се даје на пбрасцу из кпнкурсне дпкументације и мпра да садржи
(ппред псталих ппдатака) ташан назив кприсника менишнпг писма/пвлащћеоа (Нарушипца),
предмет јавне набавке – брпј ЈН и назив јавне набавке, изнпс на кпји се издаје – 10% пд укупне
вреднпсти ппнуде и у динарима без ПДВ, са навпђеоем рпка важнпсти – дп истека рпка важеоа
ппнуде.
- Нашин ппднпщеоа: уз ппнуду.
- Висина: 10% пд укупне вреднпсти ппнуде и изражена у динарима, без ПДВ.
- Рпк трајаоа: дп истека рпка важеоа ппнуде.
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Нарушилац је пвлащћен да унпвши средствп пбезбеђеоа датп уз ппнуду акп ппнуђаш супрптнп
забрани измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду накпн истека рпка за ппднпщеое ппнуда, кап и
акп не пптпище угпвпр накпн щтп се дпнесе пдлука п дпдели угпвпра.
Укпликп средствп пбезбеђеоа није датп у складу са захтевпм из кпнкурсне дпкументације
ппнуда ће се пдбити неприхватљивпм збпг битних недпстатака.
Ппнуђашима кпји не буду изабрани, средствп пбезбеђеоа биће враћенп пдмах накпн
пптписиваоа угпвпра са ппнуђашем кпме је дпдељен угпвпр.

1.12.2. Средствп пбезбеђеоа за извршеое угпвпрне пбавезе (предаје ппнуђач кпме је
дпдељен угпвпр и тп приликпм закључеоа угпвпра) НЕ ППДНПСИ СЕ УЗ ППНУДУ

1.12.2.1.
Нарушилац је дужан да угпвпр п јавнпј набавци дпстави ппнуђашу кпјем је угпвпр
дпдељен у рпку пд псам дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права.
1.12.2.2. Ппнуђаш је дужан да угпвпр кпји му је дпстављен на пптписиваое врати Нарушипцу
пптписан и пверен, у рпку пд три радна дана пд дана пријема угпвпра. Уз пптписан угпвпр је
дужан да дпстави и средствп пбезбеђеоа за изврщеое угпвпрне пбавезе.
1.12.2.3. Укпликп ппнуђаш кпјем је дпдељен угпвпр не пптпище и не врати Нарушипцу угпвпр са
средствпм пбезбеђеоа за изврщеое угпвпрне пбавезе, у рпку пд три радна дана пд дана
пријема угпвпра дпстављенпг на пптписиваое, Нарушилац ће сматрати да је ппнуђаш пдустап пд
пптписиваоа угпвпра и активираће меницу за пзбиљнпст ппнуде, и у тпм слушају Нарушилац
мпже да закљуши угпвпр са првим следећим најппвпљнијим ппнуђашем. Акп је збпг
метпдплпгије дпделе ппндера пптребнп утврдити првпг следећег најппвпљнијег ппнуђаша,
Нарушилац ће ппнпвп изврщити струшну пцену ппнуда и дпнети пдлуку п дпдели угпвпра.

1.12.2.4. Акп Нарушилац не дпстави угпвпр ппнуђашу у рпку пд псам дана пд дана прптека рпка за
ппднпщеое захтева за защтиту права, ппнуђаш није дужан да пптпище угпвпр, щтп се неће
сматрати пдустајаоем пд ппнуде и неће збпг тпга снпсити билп какве ппследице.

1.12.2.5. Средствп пбезбеђеоа за изврщеое угпвпрне пбавезе је:

- бланкп сплп меница са менишним писмпм/пвлаћеоем, депп картпнпм и кппијпм захтева/пптврде
за регистрацију менице, кпја се предаје приликпм закљушеоа угпвпра, кап гаранција за дпбрп
изврщеое угпвпрне пбавезе.
Средствп пбезбеђеоа за изврщеое угпвпрне пбавезе предаје САМП ппнуђаш кпме је
дпдељен угпвпр. НЕ ППДНПСИ СЕ УЗ ППНУДУ.
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Меница мпра бити регистрпвана у Регистру меница Нарпдне банке Србије, а кап дпказ
ппнуђаш уз меницу дпставља кппију захтева за регистрацију менице, пверенпг пд свпје ппслпвне
банке.

- Садржина:Бланкп сплп меница мпра бити безуслпвна, платива на први ппзив, не мпже
садржати дпдатне услпве за исплату, краће рпкпве пд рпкпва кпје је пдредип Нарушилац, маои изнпс
пд пнпга кпји је пдредип Нарушилац или прпмеоену месну надлежнпст за рещаваое сппрпва. Бланкп
сплп меница мпра да садржи пптпис и пешат ппнуђаша. Менишнп писмп/пвлащћеое пбавезнп мпра
да садржи (ппред псталих ппдатака) и ташан назив кприсника менишнпг писма/пвлащћеоа
(Нарушипца), предмет јавне набавке – брпј ЈН и назив јавне набавке, изнпс на кпји се издаје – 10%
изнпса угпвпрене вреднпсти израженп у динарима без ПДВ, са навпђеоем рпка важнпсти – кпји је 30
дана дуже пд рпка за кпнашнп изврщеое ппсла.
- Нашин ппднпщеоа: приликпм закљушеоа угпвпра
- Висина: 10% изнпса угпвпрене вреднпсти и изражена у динарима, без ПДВ
- Рпк трајаоа: 30 дана дужи пд рпка за кпнашнп изврщеое ппсла.
Нарушилац је пвлащћен да унпвши гаранцију акп ппнуђаш не изврщава угпвпрне пбавезе

1.12.3. Средствп пбезбеђеоа за аванснп плаћаое (предаје ппнуђач кпме је дпдељен угпвпр)
НЕ ППДНПСИ СЕ УЗ ППНУДУ
Ппнуђаш je дужан да у тренутку закљушеоа угпвпра, а најкасније 3 дана пд дана
закљушеоа угпвпра дпстави Нарушипцу средствп пбезбеђеоа за ппвраћај аванса:
- бланкп сплп меницу са менишним писмпм/пвлаћеоем, депп картпнпм и кппијпм
захтева/пптврде за регистрацију менице.
Менишнп пвлащћеое се даје на пбрасцу из кпнкурсне дпкументације у супрптнпм ппнуда ће
се пдбити збпг битних недпстатака кап неприхватљива.
Меница мпра бити регистрпвана у Регистру меница Нарпдне банке Србије, а кап дпказ
ппнуђаш уз меницу дпставља кппију захтева за регистрацију менице, пверенпг пд свпје ппслпвне
банке.
- Садржина: Бланкп сплп меница мпра бити безуслпвна, платива на први ппзив, не мпже
садржати дпдатне услпве за исплату, краће рпкпве пд рпкпва кпје је пдредип Нарушилац, маои
изнпс пд пнпга кпји је пдредип Нарушилац или прпмеоену месну надлежнпст за рещаваое
сппрпва. Бланкп сплп меница мпра да садржи пптпис и пешат ппнуђаша. Менишнп
писмп/пвлащћеое пбавезнп се даје на пбрасцу из кпнкурсне дпкументације и мпра да садржи
(ппред псталих ппдатака) ташан назив кприсника менишнпг писма/пвлащћеоа (Нарушипца),
предмет јавне набавке – брпј ЈН и назив јавне набавке, изнпс на кпји се издаје – 70% изнпса
угпвпрене вреднпсти у динарима са ПДВ, са навпђеоем рпка важнпсти – најмаое 30 дана дужи пд
рпка за кпнашнп изврщеое ппсла.
- Нашин ппднпщеоа: у тренутку закљушеоа угпвпра, а најкасније 3 дана пд дана
закљушеоа угпвпра.
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- Висина: у висини датпг аванса 70% изнпса угпвпрене вреднпсти угпвпра израженпг у
динарима, са ПДВ.
- Рпк трајаоа: најмаое 30 дана дуже пд рпка за кпнашнп изврщеое ппсла.

Нарушилац је пвлащћен да унпвши пбезбеђеоа за ппвраћај аванса: акп ппнуђаш не изврщи
свпје угпвпрне пбавезе.

1.13. Дефинисаое ппсебних захтева, укпликп исти ппстпје, у ппгледу заштите ппверљивпсти
ппдатака кпје наручилац ставља ппнуђачима на распплагаое, укључујући и оихпве
ппдизвпђаче
1.13.1.
Нарушилац ће шувати кап ппверљиве све ппдатке п ппнуђашима садржане у ппнуди
кпји су ппсебним прпписпм утврђени кап ппверљиви и кпје је кап такве ппнуђаш пзнашип у
ппнуди;
1.13.2.
Нарушилац ће пдбити даваое инфпрмације кпја би знашила ппвреду ппверљивпсти
ппдатака дпбијених у ппнуди;
1.13.3.
Укпликп се ппверљивим сматра самп пдређени ппдатак садржан у дпкументу кпји је
дпстављен уз ппнуду, ппверљив ппдатак мпра да буде пбележен црвенпм бпјпм, ппред оега
мпра да буде наведенп «ППВЕРЉИВП», кап и исппд ппменуте пзнаке пптпис пвлащћенпг
лица ппнуђаша и пешат. Нарушилац не пдгпвара за ппверљивпст ппдатака кпји нису
пбележени на пвакав нашин.
1.13.4.
Нарушилац ће шувати кап ппслпвну тајну имена ппнуђаша и ппднпсилаца пријава, кап и
ппднете ппнуде, пднпснп пријаве, дп истека рпка предвиђенпг за птвараое ппнуда, пднпснп
пријава.
1.13.5.
Неће се сматрати ппверљивпм цена и пстали ппдаци из ппнуде кпји су пд знашаја за
примену елемената критеријума и рангираое ппнуде.
1.14. Дпдатне инфпрмације или ппјашоеоа у вези са припремаоем ппнуде и кпмуникација
у ппступку јавне набавке:
1.14.1.
Заинтереспванп лице мпже у писменпм пблику тражити пд нарушипца дпдатне
инфпрмације или ппјащоеое у вези са припремаоем ппнуде, при шему мпже да укаже
нарушипцу и на евентуалнп упшене недпстатке и неправилнпсти у кпнкурснпј дпкументацији,
најкасније пет дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуде. Ппстављена питаоа пптребнп је
пзнашити са «Захтев за дпдатним инфпрмацијама или ппјащоеоима –ЈНМВ - Идејни прпјекат
за израду студије извпдљивпсти прпјекта аутпматизације прптивграднпг система на
теритприји АПВ» кпја мпгу да се ппщаоу на е-mail адресу: olivera.krco@vojvodina.gov.rs или
путем ппщте или факса.
1.14.2.
Нарушилац ће заинтереспванпм лицу у рпку пд 3 дана пд дана пријема захтева,
ппслати пдгпвпр у писанпм пблику и истпвременп ту инфпрмацију пбјави на Ппрталу јавних
набавки и на свпјпј интернет страници.
1.14.3.
Кпмуникација у вези са дпдатним инфпрмацијама, ппјащоеоима и пдгпвприма
врщиће се на нашин пдређен шланпм 20. Закпна п јавним набавкама, а тп је писаним путем,
пднпснп путем ппщте, електрпнске ппщте или факспм, кап и пбјављиваоем пд стране
нарушипца на Ппрталу јавних набавки.
1.14.4.
Тражеое дпдатних инфпрмација и ппјащоеоа телефпнпм није дпзвпљенп.

1.15. Дпдатна пбјашоеоа пд ппнуђача ппсле птвараоа ппнуда и кпнтрпла кпд ппнуђача,
пднпснп оегпвпг ппдизвпђача:
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1.15.1.
Нарушилац мпже да захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при
прегледу, вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи и кпнтрплу (увид) кпд
ппнуђаша пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша.
1.15.2.
Нарушилац не мпже да захтева, дпзвпли или ппнуди прпмену елемената ппнуде кпји су
пд знашаја за примену критеријума за дпделу угпвпра, пднпснп прпмену кпјпм би се ппнуда
кпја је непдгпварајућа или неприхватљива ушинила пдгпварајућпм, пднпснп прихватљивпм.
1.15.3.
Ппнуђаш је пбавезан да у рпку кпји буде наведен у захтеву за дпдатна пбјащоеоа
ппнуде дпстави пдгпвпр, у супрптнпм ће се оегпва ппнуда пдбити кап неприхватљива.
1.15.4.
Нарушилац мпже, уз сагласнпст ппнуђаша да изврщи исправке рашунских грещака
упшених приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа ппнуда и тп на
следећи нашин:
1.15.4.1. Укпликп ппстпји разлика у изнпсу израженпм брпјем и слпвима, изнпс
изражен слпвима сматраће се ташним
1.15.4.2. Укпликп ппстпји разлика између цене пп ппзицијама и укупнпг изнпса
дпбијенпг сабираоем пп ппзицијама, мерпдавна је цена пп ппзицијама.
1.15.5.
Кпмисија ће у слушају рашунских грещака, ппступити према напред наведенпм и уз
писану саласнпст ппнуђаша изврщити кпрекцију вреднпсти ппнуде.
1.15.6.
Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће оегпву
ппнуду пдбити кап неприхватљиву.

1.16.

Негативне референце

1.16.1.
Нарушилац мпже пдбити ппнуду укпликп ппседује дпказ да је ппнуђаш у претхпдне три
гпдине пре пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда у ппступку јавне набавке:
1.16.1.1. Ппступап супрптнп забрани из шлана 23. и 25. пвпг закпна;
1.16.1.2. Ушинип ппвреду кпнкуренције;
1.16.1.3. Дпставип неистините ппдатке у ппнуди или без пправданпг разлпга пдбип да
закљуши угпвпр п јавнпј набавци, накпн щтп му је угпвпр дпдељен;
1.16.1.4. Пдбип да дпстави дпказе и средства пбезбеђеоа на щта се у ппнуди пбавезап.
1.16.2.
Нарушилац мпже пдбити ппнуду укпликп ппседује дпказ кпји пптврђује да ппнуђаш није
испуоавап свпје пбавезе пп раније закљушеним угпвприма п јавним набавкама кпји су се
пднпсили на исти предмет набавке, за перипд пд претхпдне три гпдине пре пбјављиваоа
ппзива за ппднпщеое ппнуда.
Дпказ мпже бити:
- Правпснажна судска пдлука или кпнашна пдлука другпг надлежнпг пргана;
- Исправа п реализпванпм средству пбезбеђеоа испуоеоа пбавеза у ппступку јавне
набавке или испуоеоа угпвпрних пбавеза;
- Исправа п наплаћенпј угпвпрнпј казни;
- Рекламације пптрпщаша, пднпснп кприсника, акп нису птклпоене у угпвпренпм рпку;
- Извещтај надзпрнпг пргана п изведеним радпвима кпји нису у складу са прпјектпм,
пднпснп угпвпрпм;
- Изјава п раскиду угпвпра збпг неиспуоеоа битних елемената угпвпра дата на нашин
и ппд услпвима предвиђеним закпнпм кпјимсе уређују пблигаципни пднпси;
- Дпказ п ангажпваоу на изврщеоу угпвпра п јавнпј набавци кпја нису пзнашена у
ппнуди кап ппдизвпђаши, пднпснп шланпви групе ппнуђаша;
- Нарушилац мпже пдбити ппнуду акп ппседује правпснажну судску пдлуку или пдлуку
другпг надлежнпг пргана, кпја се пднпси на испуоеое пбавеза у ранијим ппступцима
јавне набавке или пп раније закљушеним угпвприма п јавним набавкама, укпликп је
предмет јавне набавке истпврстан.
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1.17.

Врста критеријума за дпделу угпвпра

Критеријум за пцеоиваое ппнуда и дпделу угпвпра је најнижа ппнуђена цена
1.18. Елементи критеријума на пснпву кпјих ће наручилац извршити дпделу угпвпра у
ситуацији када ппстпје две или више ппнуда са истпм ппнуђенпм ценпм
1.18.1.
У слушају да две или вище ппнуда имају исту најнижу ппнуђену цену, нарушилац ће
угпвпр п јавнпј набавци дпделити ппнуђашу који је у претходне три године имао већи
укупан износ за извршене услуге које су предмет набавке.

1.19. Пбавезе ппнуђача кпје прпизилазе из важећих прпписа п заштити на раду,
заппшљаваоу и услпвима рада, заштити живптне средине, кап и да гарантује да је ималац
права интелектуалне свпјине:
Ппнуђаш дужан да при састављаоу свпје ппнуде наведе да је ппщтпвап пбавезе кпје прпизилазе
из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне
средине кап и да нема забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа
ппнуде.
1.20. Пбавештеое да накнаду за кпришћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду
заштићених права интелектуалне свпјине трећих лица снпси ппнуђач
Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права интелектуалне
свпјине трећих лица снпси ппнуђаш
1.21.

Захтев за заштиту права ппнуђача

1.21.1.
Захтев за защтиту права ппднпси се нарушипцу а кппија се истпвременп дпставља
Републишкпј кпмисији
1.21.2.
Захтев за защтиту права мпже се ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив
сваке радое нарушипца, псим акп ЗЈН није другашије пдређенп.
1.21.3.
Захтев за защтиту права кпјим се пспправа врста ппступка, садржина ппзива за
ппднпщеое ппнуда или кпнкурсне дпкументације сматраће се благпвременим акп је
примљен пд стране нарушипца најкасније седам дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда,
без пбзира на нашин дпстављаоа и укпликп је ппднпсилац захтева у сгладу са шланпм 63.
став 2. ЗЈН указап нарушипцу на евентуалне недпстатке и неправилнпсти, а нарушилац исте
није птклпнип.
1.21.4.
Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра и пдлуке п пбустави ппступка, рпк за
ппднпщеое захтева за защтиту права је пет дана пд дана пбјављиваоа пдлуке на Ппрталу
јавних набавки.
1.21.5.
Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у
ппступку јавне набавке акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за
оегпвп ппднпщеое пре истека рпка за ппднпщеое захтева из става 3. и 4. шлана 149. ЗЈН, а
ппднпсилац захтева га није ппднеп пре истека тпг рпка.
1.21.6.
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.
1.21.7.
Захтев за защтиту права не задржава даље активнпсти нарушипца у ппступку јавне
набавке у складу са пдредбама шлана 150. ЗЈН.
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1.21.8.
П ппднетпм захтеву за защтиту права нарушилац пбјављује пбавещтеое п ппднетпм
захтеву на Ппрталу јавних набавки и на свпјпј интернет страници најкасније у рпку пд два
дана пд дана пријема захтева за защтиту права.
1.21.9.
Ппднпсилац захтева за защтиту права је дужан да на рашун бучета Републике
Србије брпј: 840-30678845-06 уплати таксу у изнпсу прпписанпм шланпм 156. ЗЈН. пднпснп
60.000,00 динара.
- щифра плаћаоа: 153 или 253;
- ппзив на брпј: ЈНMВ 1.2.4 /2019;
- сврха: такса за ЗЗП; Ппкрајински секретаријат за ппљппривреду,
впдппривреду и щумарствп са назнакпм набавке брпј: ЈНМВ 1.2.4/2019;
- кприсник: бучет Републике Србије;

1.22. Пвавештеое да ће угпвпр бити дпстављен ппнуђачу кпјем је угпвпр дпдељен у рпку пд
псам дана пд истека рпка за ппднпшеое захтева за заштиту права из члана 149. Закпна,
пднпснп у случају из члана 112. став 2. Закпна, навести рпк у кпјем ће бити закључен
угпвпр п јавнпј набавци
1.22.1.
Нарушилац је дужан да угпвпр п јавнпј набавци дпстави ппнуђашу кпјем је угпвпр
дпдељен у рпку пд псам дана пд дана прптпка рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права.
1.22.2.
Акп Нарушилац не дпстави пптписан угпвпр ппнуђашу у рпку пд псам дана пд дана
прптпка рпка за ппднпщеоа захтева за защтиту права, ппнуђаш није дужан да пптпище
угпвпр щтп се неће сматрати пдустајаоем пд ппнуде и не мпже збпг тпга снпсити билп какве
ппследице, псим акп је ппднет благпвремен захтев за защтиту права.
1.22.3.
Акп ппнуђаш кпјем је дпдељен угпвпр пдбије да закљуши угпвпр п јавнпј набавци,
нарушилац мпже да закљуши угпвпр са првим следећим најппвпљнијим ппнуђашем.
1.22.4.
Нарушилац мпже схпднп шлану 112. став 2. ташка 5. закљушити угпвпр и пре истека рпка
за ппднпщеое захтева за защтиту права, акп је ппднета самп једна ппнуда.
1.23.

Пбустављаое ппступка

Нарушилац задржава правп да пбустави ппступак у складу са шланпм 109. Закпна п
јавним набавкама
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6. ПБРАЗАЦ ППНУДЕ
ППНУДА за ЈНМВ - Идејни прпјекат за израду студије извпдљивпсти прпјекта аутпматизације
прптивграднпг система на теритприји АПВ (Ред.бр. ЈНМВ 1.2.4/2019) на пснпву ппзива за ппднпщеое
ппнуда пбјављенпг на Ппрталу јавних набавки и интеренет страници Нарушипца
www.psp.vojvodina.gov.rs
ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ
*ппдаци из АПР-а
Ппслпвнп име:

Скраћенп ппслпвнп име:

Правна фпрма:
Адреса седищта:
Ппщтина:

Местп:

Улица:

Брпј:

Спрат/стан

Брпј:

Спрат/стан

Адреса за пријем ппщте:
Ппщтина:

Местп:

Улица:

Адреса за пријем електрпнске ппщте:

Матишни брпј:
ПИБ:
Пснивач (лишни ппдаци псниваша –пппуоава самп предузетник)
Име и презиме:

ЈМБГ/лишни брпј

Претежна делатнпст:
Шифра делатнпсти:

Назив делатнпсти:

30/50

Назив банке и брпј рашуна:

Телефпн:
Пвлащћенп лице за пптписиваое угпвпра:
Пспба/лице за кпнтакт:
Делпвпдни брпј ппнуде:
Интернет страница на кпјпј су дпкази из
шл. 77.ЗЈН јавнп дпступни
*(укпликп се не дпстављају уз ппнуду)

ППНУДА СЕ ППДНПСИ:
- сампсталнп
-кап заједничка ппнуда групе ппнуђача
Скраћенп ппслпвнп име (назив) шлана групе Местп, ппщтина и адреса шлана групе
ппнуђаша
ппнуђаша
1.

2.

3.

4.

5.
Наппмена: Пптребнп је навести скраћенп ппслпвнп име (назив) и седищте свих ушесника у
заједнишкпј ппнуди.
- кап ппнуда са ппдизвпђачем:
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Скраћенп ппслпвнп име Прпценат укупне вреднпсти Деп предмета набавке кпји
(назив) и местп и адреса набавке кпја ће се ппверити ће изврщити ппдизвпђаш
седищта ппдизвпђаша
ппдизвпђашу

РПК ВАЖЕОА ППНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРПЈУ ДАНА ПД ДАНА ПТВАРАОА ППНУДА:
Наппмена: рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 30 дана пд дана птвараоа ппнуде

_________________________________ дана пд дана птвараоа ппнуда
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ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ПСТАЛИ ППДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕОЕ УГПВПРА

Предмет:

Идејни прпјекат за израду студије
извпдљивпсти прпјекта аутпматизације
прптивграднпг система на теритприји АПВ

Укупна цена без ПДВ:

______________

Укупна цена са ПДВ:

______________

Нашин, услпви и рпк плаћаоа:

-

-

Рпк за реализацију услуге:

Аванс 70% накпн закљушиваоа
угпвпра, дпстављаоа средстава
пбезбеђеоа за аванснп плаћаое и
дпстављаоа прпфактуре.
30% накпн реализације предмета
угпвпра,
дпстављаоа
Идејнпг
прпјекта у щтампанпј фпрми у 3
примерка и електрпнскпј фпрми и
сашиоаваоа
записника
п
примппредаји Идејнпг прпјекта и
дпстављаоу фактуре..

31.08.2019.гпдине

ППНУЂАЧ

М.П. -------------------------------(пптпис пвлашћенпг лица)
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7. МПДЕЛ УГПВПРА
УГПВПР
п ЈНМВ - Идејни прпјекат за израду студије извпдљивпсти прпјекта аутпматизације прптивграднпг
система на теритприји АПВ, брпј ЈНМВ: 104-404-139/2019 (ред.бр. 1.2.4/2019)
Закљушен дана _______2019.гпд. у Нпвпм Саду, између:
1. Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, Ппкрајинскпг секретаријата за ппљппривреду,
впдппривреду и шумарствп, Нпви Сад, Бул. Михајла Пупина бр. 16, (у даљем тексту: Нарушилац),
кпга заступа др Вук В. Радпјевић ппкрајински секретар, са једне стране и
2. _______________________, ул.и бр.____________________ МБ _________________,
ПИБ _____________, (у даљем тексту: Дпбављаш), кпга заступа
___________________
функција_________________ са друге стране, и тп на следећи нашин:
АКП ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА/ППНУДА ГРУПЕ ППНУЂАЧА:
2. Групе ппнуђаша кпју шине:
_____________________________________ из _____________,
(навести ппслпвнп име из извпда АПР)
ул. _______________________________________ бр____, и
_____________________________________ из _____________,
(навести ппслпвнп име из извпда АПР)
ул. _______________________________________ бр____,
_____________________________________ из _____________,
(навести ппслпвнп име из извпда АПР)
ул. _______________________________________ бр____,
(у даљем тексту:Дпбављаш), а кпју заступа _____________________________.
(име и презиме)
Сппразум п изврщеоу јавне набавке брпј:__________________ пд _____________ 2019.гпдине
је саставни деп пвпг угпвпра.
Чланпви кпнзпрцијума (групе ппнуђаша) пдгпварају непгранишенп сплидарнп Нарушипцу за
изврщеое преузетних пбавеза.
ППДАЦИ П ДПБАВЉАЧУ:
(акп је заједнишка ппнуда ппдаци п шлану групе
ппнуђаша кпји је нпсилац ппсла)
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Члан 1.
Предмет Угпвпра је услуга израде Идејнпг прпјекта за пптребе израде студије извпдљивпсти
прпјекта аутпматизације прптивграднпг система на теритприји АПВ, Ред. бр. ЈН МВ 1.2.4/2019, (у
даљем тексту: услуга), кпја је предмет јавне набавке Нарушипца.

Члан 2.
Услуга из шлана 1. пвпг угпвпра пбухвата:
Прпјектпваое система телекпмуникаципних и сигналних инсталација, кпји се састпји пд
три јединствене интегрисане целине: Система веза, Система видеп надзпра и индустријске
телекпмуникаципне мреже, а шија је пснпвна функција да ппвеже 13 радарских центара у
јединствену целину, кап и да увеже све лансирне станице једнпг центра у систем радипвезе. Систем
шини 60 репетитпра, пкп 100 базних и 1500 рушних радипстаница и пдгпварајућа мрежа линкпва за
пренпс дигиталних записа са радарских центара ка Пперативнп-метпдплпщкпм центру у Бепграду, а
прекп централнпг сервера и пренпс радарских запремина са радарскпг центра на радарски центар.
Пснпвна функција система је сарадоа са пбласнпм кпнтрплпм лета и пренпс кпманди са радарскпг
центра ка лансирним станицама, и пбратнп пренпс ппдатака са лансирнпг места на радарски центар.
Прпјектпваое грађевинских радпва, кпјим треба пбухватити све лансирне станице кап и
лпкације швпрних ташака. Лансирне станице груписати пп типпвима у зависнпсти пд врсте
грађевинских радпва укљушујући и измещтаое лпкације лансирне станице и изградое нпве станице у
слушају пптребе.
У слушају пптребе неппхпднп је изврщити геп технишкп испитиваое тла на предметним лпкацијама.
Предмерпм и предрашунпм пбухватити сав материјал и радпве неппхпдне за реализацију
грађевинскпг дела прпјекта.

Члан 3.
Врста, кплишина и цена усуге утврђене су према Ппзиву Нарушипца пбјављенпм на Ппрталу
јавних набавки и интернет страници Нарушипца, Технишкпј спецификацији из Кпнкурсне
дпкументације брпј: 104-404-139/2019 (у даљем тексту: Технишка спецификација) и прихваћенпј
ппнуди Дпбављаша делпвпдни брпј: *____________ пд *_______________
2019. гпдине (у даљем тексту: Ппнуда).
--- Наппмена: елементе пзнашене са *___ пппуоава Нарушилац пре закљушеоа угпвпра --Технишка спецификација и Ппнуда шине саставни деп пвпг угпвпра.

АКП ЈЕ ППНУДА ДАТА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ/ППДИЗВПЂАЧИМА:
Члан ____.
Дпбављаш је деп набавке кпја је предмет пвпг угпвпра и тп
____________________________________________________________
кпји ће изврщити ппдизвпђаш)
ппверип ппдизвпђашу______________________________________________
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(навести деп предмета

(навести ппслпвнп име ппдизвпђаша)
из _________________________, ул.__________________________, бр._____ , а щтп шини _______% пд
укупнп угпвпрене вреднпсти.

За уреднп изврщеое угпвпрних пбавеза пд стране ппдизвпђаша пдгпвара Дпбављаш, кап да је
сам изврщип делпве набавке ппверене ппдизвпђашу/има из става 1./ и 2/ пвпг шлана.
Члан 4.
Цена услуге из шлана 2. пвпг угпвпра изнпси __________ динара без ппреза на дпдату
вреднпст, (слпвима: _____________________________) пднпснп ________________ динара са
ппрезпм на дпдату вреднпст. (слпвима: __________________________________)*уписати изнпс из
ппнуде
Угпвпрне стране су сагласне да ће цене из прихваћене ппнуде бити фиксне (непрпмеоиве)
тпкпм важеоа угпвпра и неће ппдлегати прпменама ни из каквих разлпга.
Члан 5.
Нарушилац ће угпвпрену цену исплатити Дпбављашу на оегпв
__________________ а у складу са приливпм средстава у Бучет АП Впјвпдине.

рашун

брпј:

Угпвпрена вреднпст услуге биће исплаћена пп следећпј динамици:
-

70% накпн закљушиваоа угпвпра, дпстављаоа средстава пбезбеђеоа из шлана 6. пвпг угпвпра
и дпстављаоа прпфактуре.
30% накпн реализације предмета угпвпра, дпстављаоа Идејнпг прпјекта у щтампанпј фпрми у
3 примерка и електрпнскпј фпрми и сашиоаваоа записника п примппредаји Идејнпг прпјекта
и дпстављаоу фактуре.

Члан 6.
Дпбављаш је дужан да приликпм закљушеоа угпвпра, а најкасније у рпку пд 3 дана пд дана
закљушеоа угпвпра, дпстави нарушипцу средствп финансијскпг пбезбеђеоа за ппвраћај аванса у виду
бланкп сплп менице регистрпване у Регистру меница са менишним пвлащћеоем на 70% изнпса
угпвпрене вреднпсти са урашунатим ПДВ. Менишнп пвлащћеое мпра да важи најмаое 30 дана дуже
пд рпка за кпнашнп изврщеое ппсла.
Дпбављаш је дужан да приликпм закљушеоа угпвпра дпстави нарушипцу средствп
финансијскпг пбезбеђеоа за изврщеое угпвпрне пбавезе у виду бланкп сплп менице регистрпване у
Регистру меница са менишним пвлащћеоем на 10% изнпса угпвпрене вреднпсти без ПДВ. Менишнп
пвлащћеое мпра да важи најмаое 30 дана дуже пд рпка за кпнашнп изврщоеое ппсла.
Истпвременп предајпм меница из става 1. и 2. пвпг шлана, Дпбављаш се пбавезује да
Нарушипцу преда кппију картпна са деппнпваним пптписима пвлащћенпг лица Дпбављаша. Дпбављаш
је дужан да Нарушипцу дпстави дпказе п ппднетим захтевима за регистрацију меница у Регистру
меница кпји впдуи Нарпдна банка Србије. Дпказима се сматрају предати захтеви за регистрацију
меница, кап и извпди са интернет странице Нарпдне банке Србије.

Члан 7.
Пбавезује се Нарушилац да Дпбављашу на оегпв захтев, врати нереализпванe деппнпванe
меницe у рпку пд 3 дана пд дана када је Дпбављаш у целпсти изврщип свпје пбавезе преузете пвим
угпвпрпм.
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Члан 8.
Дпбављаш се пбавезује да услуге из шлана 2. пвпг угпвпра изврщи дп 31.08.2019.гпдине.

Члан 9.
Дпбављаш пдгпвара за щтету насталу неизврщеоем или неуредним изврщеоем угпвпрених
пбавеза кап и за щтету кпју прпузрпкују оегпви радници и лица кпјa је ангажпвап у циљу изврщеоа
угпвпрених пбавеза, пп важећим закпнима и прихваћеним правним нашелима пблигаципнпг и раднпг
закпнпдавства.
Члан 10.
У слушају кащоеоа у изврщеоу услуга утврђених у шлану 2. пвпг угпвпра, а не ради се п вищпј
сили нити п разлпзима кпје Нарушилац сматра пправданим, Дпбављаш је дужан да Нарушипцу плати
угпвпрну казну пд 0,5% пд угпвпрене цене.
Наступаоe вище силе пслпбађа пд пдгпвпрнпсти угпвпрне стране за кащоеое у изврщеоу
угпвпрених услуга.

Члан 11.
Дпбављаш се пбавезује да услуге из шлана 2. пвпг угпвпра пбави квалитетнп, у свему према
спецификацији Нарушипца, у складу са Закпнпм п планираоу и изградои и Закпнпм п прптивграднпј
пдбрани у Републици Србији кап и псталим важећим закпнским прпписима, прпфесипналним
стандардима, нпрмативима струке за ту врсту услуга и дпбрим ппслпвним пбишајима.
Члан 12.
Угпвпрне стране сагласнп утврђују да ће записнишки кпнстатпвати да је реализпвана услуга
кпја је предмет пвпг угпвпра. Записник ће сашинити представник Нарушипца и представник
Дпбављаша.
Члан 13.
Кпнтрплу примене закпна у пбласти материјалнп-финансијскпг ппслпваоа, наменскпг и
закпнитпг кприщћеоа дпбијених средстава и предузимаое мера врщиће Бучетска инспекција АП
Впјвпдине.
Дпбављаш је дужан да служби бучетске инспекције пмпгући несметану кпнтрплу наменскпг и
закпнитпг кприщћеоа средстава из шлана 4. пвпг угпвпра.
Праћеое реализације угпвпра пд стране Нарушипца врщиће Сектпр за защтиту, уређеое и
кприщћеое ппљппривреднпг земљищта и Сектпр за правне и ппщте ппслпве и планираое и
изврщеое бучета и агрпекпнпмику.

Члан 14.
Нарушилац мпже једнпстранп раскинути угпвпр у слушају да Дпбављаш не изврщи угпвпрну
пбавезу или је делимишнп изврщи или ппступи супрптнп пдредбама пвпг угпвпра.
Укпликп Нарушилац једнпстранп раскине угпвпр, активираће средства пбезбеђеоа из шлана
6. угпвпра, Дпбављаш се пбавезује да у рпку пд 8 дана пд дана раскида пвпг угпвпра, изврщи ппвраћај
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уплаћених средстава са закпнскпм затезнпм каматпм, рашунајући пд дана уплате средстава па дп
дана враћаоа истих.

Члан 15.
За све щтп није регулисанп пвим угпвпрпм, примеоиваће се пдредбе Закпна п пблигаципним
пднпсима, други прпписи и правила ппсла.

Члан 16.
Угпвпрне стране су сагласне да ће евентуалне сппрпве пп пвпм угпвпру рещавати
сппразумнп. У прптивнпм угпварају надлежнпст суда у Нпвпм Саду.
Члан 17.
Пвај Угпвпр сашиоен је у 7 (седам) истпветних примерка, пд кпјих 1 (један) примерак
задржава Дпбављаш а 6 (щест) примерка задржава Нарушилац.

Брпј угпвпра: 104-404-139/2019
За Дпбављаша
___________

_______________

За Нарушипца
Ппкрајински секретар

др Вук В. Радпјевић
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8. ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ППНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Цена
Врста услуге

Укупна цена

без ПДВ-а

Изнпс ПДВ-а

са ПДВ-пм
(2+3)

1

1

2

3

4

Идејни прпјекат за израду
студије
извпдљивпсти
прпјекта
аутпматизације
прптивграднпг система на
теритприји
АПВ
(прпјектпваое
система
телекпмуникаципних
и
сигналних инсталација и
прпјектпваое
грађевинских радпва)

УКУПНП:

Наппмена: У предметнпј набавци тпкпм перипда трајаоа угпвпра неће се врщити усклађиваое цена.
НАППМЕНА: Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша пбразац структуре цене пптписује и пверава пешатпм шлан групе
ппнуђаша-нпсипц ппсла.

ППНУЂАЧ
М.П. ____________________
(пптпис пвлащћенпг лица)
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9. ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ
Назив ппнуђаша:
Седищте ппнуђаша:
Адреса седищта:
Матишни брпј:
ПИБ:
Шифра делатнпсти:
Назив банке и брпј рашуна:
Телефпн:
Е-маил адреса:
Местп и датум:

На пснпву шлана 88. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“,бр. 124/12, 14/15 и
68/15), а схпднп шлану 2. став 1. ташка 10. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне
дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва („Службени
гласник РС“,бр. 29/13 и 104/13), уз ппнуду прилажем
СТРУКТУРУ ТРПШКПВА ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ
за ЈНМВ - Идејни прпјекат за израду студије извпдљивпсти прпјекта аутпматизације
прптивграднпг система на теритприји АПВ, Ред. бр. ЈН МВ 1.2.4/2019 и тп:
Врста трпщкпва:
Укупни трпщкпви без ПДВ
ПДВ
Укупни трпщкпви са ПДВ

_______________динара без пдв
_______________динара без пдв
_______________динара
_______________динара без пдв
_______________динара без пдв

Структуру трпщкпва припреме ппнуде прилажем и тражим накнаду наведених трпщкпва
укпликп нарушилац предметни ппступак јавне набавке пбустави из разлпга кпји су на страни
нарушипца, схпднп шлану 88. став 3. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12,
14/15 и 68/15)

М.П.

ППНУЂАЧ
-------------------------------(пптпис пвлашћенпг лица)

Наппмена:
- Пбразац трпщкпва припреме ппнуде пппуоавају самп пни ппнуђаши кпји су имали наведене трпщкпве и кпји траже да
им их нарушилац надпкнади
- Пстале трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити пд нарушипца накнаду
трпщлпва (шлан 88. став 2. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“,бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
- Укпликп ппнуђаш не пппуни наведене трпщкпве припреме ппнуде, нарушилац није дужан да му надикнади трпщкпве
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10. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ

У складу са шланпм 26. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и
68/15) и шлана 16. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкуметације у ппстуцима јавних
набавки нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва („Службени гласник РС“, бр. 86/15), ппнуђаш
________________________________даје следећу:

ИЗЈАВУ

Кап пдгпвпрнп лице ппнуђаша __________________________________из __________________,
ул. ____________________________бр.______, МБ_____________, ПИБ_________________ изјављујем
ппд пунпм кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу да пвај ппнуђаш свпју ппнуду у ппступку ЈНМВ Идејни прпјекат за израду студије извпдљивпсти прпјекта аутпматизације прптивграднпг система на
теритприји АПВ брпј 104-404-139/2019 (ред. брпј 1.2.4/2019), Нарушипца – Ппкрајинскпг
секретаријата за ппљппривреду, впдппривреду и щумарствп, ппднпси независнп, без дпгпвпра са
другим ппнуђашима или заинтереспваним лицима.
У супрптнпм уппзнат је да ће схпднп шлану 168. став 1. ташка 2) Закпна п јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), угпвпр п јавнпј набавци бити
нищтаван.

У_________
Дана:_________2019. гпд.

Пдгпвпрнп лице
ппнуђаша
м.п
_______________

* Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша Изјава мпра бити ппјединашнп пптписана пд
стране пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм, те у тпм
смислу Пбразац треба умнпжити у пптребнпм брпју примерака.

41/50

11.ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОЕНПСТИ ПБАВЕЗНИХ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
У складу са шланпм 77. став 4. ЗЈН, и Правилникпм п пбавезним елементима кпнкурсне
дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва дајемп
следећу
ИЗЈАВУ
а) Ппнуђаш

б) Члан групе
в) Ппдизвпђаш
(назив/ппслпвнп име, улица и брпј, седищте, ПИБ, МБ)

Изјављујемп ппд пунпм кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу, да испуоавамп све
пбавезне услпве утврђене кпнкурснпм дпкументацијпм за ЈНМВ - Идејни прпјекат за израду студије
извпдљивпсти прпјекта аутпматизације прптивграднпг система на теритприји АПВ, брпј 104-404139/2019 (ред.бр. 1.2.4/2019) и тп:
1. Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар;
2. да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан
прганизпване криминалне групе, акп није псуђиван за кривишна дела прптив привреде,
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа мита или даваоа мита,
кривишнп делп преваре;
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
Изјава се даје ради ушещћа у ппступку јавне набавке мале вреднпсти услуге пдржаваоа
апликације на ппстпјећпј платфпрми прпстпрнп инфпрмаципнпг система, и у друге сврхе се не
мпже упптребити.
У слушају пптребе а на захтев Нарушипца, дпставићемп да увид пригинале или пверене
фптпкппије дпказа кпји пптврђују пву изјаву.
У_____________

ППНУЂАЧ

Дана:________2019.гпд
м.п.

_____________________________
(пптпис пвлащћенпг лица)

Наппмена: Запкружити ппд а) б) или в), зависнп пд тпга да ли изјаву даје ппнуђаш, шлан групе
или ппдизвпђаш;
- У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, изјаву дпставити за свакпг ушесника групе
- У слушају да ппнуђаш ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем, изјаву дпставити за ппнуђаша и за
ппдизвпђаша (акп је вище ппдизвпђаша, изјаву дпставити за свакпг пд оих)
- Ппнуђаш, пднпснп дпбављаш је у пбавези да без пдлагаоа писменп пбавести нарушипца п билп
каквпј прпмени у вези са испуоенпщћу напред наведених пбавезних услпва, кпја наступи дп
дпнпщеоа пдлуке, пднпснп закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци
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12. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НА ПСНПВУ ЧЛ.75. СТАВ 2. ЗЈН

На пснпву шлана 75. став 2. Закпна п јавним набавкама(„Службени гласник РС“, бр. 124/12,
14/15 и 68/15) дајем кап
а) Ппнуђаш

б) Члан групе

в) Ппдизвпђаш

_______________________________________________________________
(навести назив и адресу ппнуђаша/шлана групе/ппдизвпђаша)
Даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

У предмету ЈНМВ - Идејни прпјекат за израду студије извпдљивпсти прпјекта аутпматизације
прптивграднпг система на теритприји АПВ (ред.бр. 1.2.4/2019) ппщтпвап сам пбавезе кпје
прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити
живптне средине кап и да немам забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време
ппднпщеоа ппнуда.

У ____________

Ппнуђаш
М.П

Дана: _______2019. гпдине

_________________
(пптпис пдгпвпрнпг лица)

Наппмена: Запкружити ппд а) б) или в), зависнп пд тпга да ли изјаву даје ппнуђаш, шлан групе или
ппдизвпђаш;
- У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, изјаву дпставити за свакпг ушесника групе
- У слушају да ппнуђаш ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем, изјаву дпставити за ппнуђаша и за
ппдизвпђаша (акп је вище ппдизвпђаша, изјаву дпставити за свакпг пд оих)
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13. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ПСНПВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 10. ЗЈН
На пснпву шлана 79. став 10. Закпна п јавним набавкама(„Службени гласник РС“, бр. 124/12,
14/15 и 68/15) дајем кап
а) Ппнуђаш

б) Члан групе

в) Ппдизвпђаш

_______________________________________________________________
(навести назив и адресу ппнуђаша/шлана групе/ппдизвпђаша)
Даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА
да се у држави _, у кпјпј имам седищте не издају дпкази из
шлана 77. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12 и 14/15 и 68/15), те исту
пверену пред судским - управним прганпм – јавним бележникпм – другим надлежним прганпм
државе, прилажем уз ппнуду за ЈНМВ - Идејни прпјекат за израду студије извпдљивпсти
прпјекта аутпматизације прптивграднпг система на теритприји АПВ (ред.бр. 1.2.4/2019).
Уппзнат сам са мпгућнпщћу Нарушипца да прпвери да ли су испуоени услпви за даваое
пве изјаве пднпснп да прпвери да ли су дпкументи кпјима ппнуђаш дпказује испуоенпст
тражених услпва издати пд стране надлежних пргана државе где имам седищте.

У ____________

Ппнуђаш
М.П

Дана: _______2019. гпдине

_________________
(пптпис пдгпвпрнпг лица)

Наппмена: Запкружити ппд а) б) или в), зависнп пд тпга да ли изјаву даје ппнуђаш, шлан групе или
ппдизвпђаш;
- У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, изјаву дпставити за свакпг ушесника групе
- У слушају да ппнуђаш ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем, изјаву дпставити за ппнуђаша и за
ппдизвпђаша (акп је вище ппдизвпђаша, изјаву дпставити за свакпг пд оих)
Изјава мпра бити пверена пред судским или управним прганпм, јавним бележникпм или другим
надлежним прганпм државе у кпјпј ппнуђаш има седищте.
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14. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ЗА ППСЛПВНИ КАПАЦИТЕТ

ИЗЈАВА
Кап
пдгпвпрнп
лице
ппнуђаша
/
групе
ппнуђаша
_____________________________________________________из
__________________,
ул.
____________________________ бр.______, МБ_____________, ПИБ_________________ а у ппступку
ЈНМВ - Идејни прпјекат за израду студије извпдљивпсти прпјекта аутпматизације прптивграднпг
система на теритприји АПВ: 104-404-139/2019 (ред.бр.ЈНМВ 1.2.4/2019), изјављујем ппд пунпм
кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу да су ппдаци у табели ташни

Списак наручилаца за извршене телекпмуникаципне прпјекте из пбласти радип система за пптребе
прибављаоа дпзвпла за радип фреквенције у претхпдне 3 гпдине (2016, 2017, 2018)
Ред.бр.

Гпдина
извршеоа
услуге

Назив наручипца

Вреднпст услуге без пдв

1
2
3
4
5

Списак наручилаца за кпји су израдили и исппручили грађевинске прпјекте у укупнпј вреднпсти
минималнп 9.000.000,00 динара у претхпдне 3 гпдине (2016, 2017, 2018)
Ред.бр.

Гпдина
извршеоа
услуге

Назив наручипца

1
2
3
4
5
6
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Вреднпст услуге без пдв

7
8
9
10
Укупна вреднпст извршених услуга

У ______________

М.П

Дана: _______2019. гпдине

Ппнуђаш
_________________
(пптпис пдгпвпрнпг лица)

Наппмена: Прилпг пппуоеним табелама: пптврде претхпдних нарушилаца
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15.ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ЗА КАДРПВСКИ КАПАЦИТЕТ
ИЗЈАВА
Кап
пдгпвпрнп
лице
ппнуђаша
/
групе
ппнуђаша
_____________________________________________________из
__________________,
ул.
____________________________ бр.______, МБ_____________, ПИБ_________________ а у
ппступку ЈНМВ - Идејни прпјекат за израду студије извпдљивпсти прпјекта аутпматизације
прптивграднпг система на теритприји АПВ, брпј ЈНМВ: 104-404-139/2019 (ред.бр.ЈНМВ 1.2.4/2019),
изјављујем ппд пунпм кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу да пвај ппнуђаш има:
- минимум 2 (два) диплпмирана инжеоера кпји ће бити ангажпвани на изради технишке
дпкументације и кпји ппседује лишну лиценцу 353 - Пдгпвпрни прпјектант телекпмуникаципних
мрежа и система, кпју издаје Инжеоерска кпмпра Србије,
- минимум 2 (два) диплпмирана инжеоера кпји ће бити ангажпвани на изради технишке
дпкументације и кпји ппседује лишну лиценцу 310 - Пдгпвпрни прпјектант грађевинских кпнструкција
пбјеката виспкпградое, нискпградое и хидрпградое, кпју издаје Инжеоерска кпмпра Србије,
- минимум 1 (један) пдгпвпрни прпјектант пбјеката грађевинске гептехнике са важећпм лиценцпм
316 и диплпмирани инжеоер геплпгије са важећпм лиценцпм 391/491
кпји су сталнп заппслени кпд ппнуђаша или ушесника у заједнишкпј ппнуди или угпвпрнп
ангажпвани кпд ппнуђаша или ушесника у заједнишкпј ппнуди
Кадрпви
Ред.бр.

(име презиме,)

зваое, академски назив, лиценца

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Истпвременп изјављујем да ће наведена лица бити ангажпвана на реализацији предметне јавне
набавке тпкпм шитавпг перипда важеоа угпвпра закљушенпг са нарушипцем.
У_________
Дана:_________2019. гпд.

м.п

__________________
Пптпис пдгпвпрнпг лица
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16.ПБРАЗАЦ МЕНИЧНПГ ПВЛАШЋЕОА ЗА ПЗБИЉНПСТ ППНУДЕ
На пснпву Закпна п меници („Сл.лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл.лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70 и
57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл.лист СЦГ“ бр. 1/03-Уставна ппвеља) менишни дужник
Предаје
МЕНИЧНП ПВЛАШЋЕОЕ/ПИСМП ЗА ПЗБИЉНПСТ ППНУДЕ
БЛАНКП, СПЛП МЕНИЦЕ серијски брпј:______________________

Менишни дужник-правнп лице ___________________________________
Седищте и адреса:_____________________________________________
Матишни брпј:__________________________
Ппрески брпј:__________________________
Менишни ппверилац: Република Србија, Аутпнпмна ппкрајина Впјвпдина, Ппкрајински секретаријат
за ппљппривреду, впдппривреду и щумарствп
Седищте и адреса: Нпви Сад, Бул.Михајла Пупина 16
Матишни брпј:08034656
Ппрески брпј:100716301
Менишни дужник предаје Менишнпм ппверипцу бланкп, сплп меницу регистрпвану у Регистру
меница серијскпг брпја________________________кпја је безуслпвна, платива на први ппзив и без
дпдатних услпва за исплату.
Меница и менишнп пвлащћеое се издају кап гаранција за пзбиљнпст ппнуде у ппступку ЈНМВ
- Идејни прпјекат за израду студије извпдљивпсти прпјекта аутпматизације прптивграднпг система на
теритприји АПВ брпј ЈН МВ: 104-404-139/2019 (ред.бр.ЈН МВ 1.2.4/2019).
Меница и менишнп пвлащћеое се издају са рпкпм важнпсти дп истека рпка важеоа ппнуде.
Менишни дужник је сагласан да Менишни ппверилац мпже пппунити меницу на кпју се
пднпси
менишнп
пвлащћеое
на
изнпс
пд
__________________динара
(слпвима:________________________________________________________) щтп представља 10%
укупне вреднпсти ппнуде без ПДВ кпју је Менишни дужник ппднеп.
Менишни дужник пвим изришитп пвлащћује банке кпд кпјих има птвпрен рашун да безуслпвнп
и непппзивп, без трпщкпва и вансудски изврще наплату на терет рашуна Менишнпг дужника, а у
кприст рашуна Менишнпг ппверипца.
Меница и менишнп пвлащћеое су важећи и у слушају да у тпку важеоа ппнуде дпђе дп
прпмене лица пвлащћених за заступаое, лица пвлащћених за распплагаое средствима са рашуна
менишнпг дужника и других прпмена кпје су пд знашаја за платни прпмет.

Датум издаваоа пвлащћеоа:_________

МП
____________________
(пптпис пвлащћенпг лица менишнпг дужника)
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17. ПБРАЗАЦ МЕНИЧНПГ ПВЛАШЋЕОА ЗА ИЗВРШЕОЕ УГПВПРНЕ ПБАВЕЗЕ
На пснпву Закпна п меници („Сл.лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл.лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70 и 57/89,
„Сл.лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл.лист СЦГ“ бр. 1/03-Уставна ппвеља) менишни дужник
Предаје
МЕНИЧНП ПВЛАШЋЕОЕ/ПИСМП ЗА ИЗВРШЕОЕ УГПВПРНЕ ПБАВЕЗЕ
БЛАНКП, СПЛП МЕНИЦЕ серијски брпј:______________________
Менишни дужник-правнп лице ___________________________________
Седищте и адреса:_____________________________________________
Матишни брпј:__________________________
Ппрески брпј:__________________________
Менишни ппверилац: Република Србија, Аутпнпмна ппкрајина Впјвпдина, Ппкрајински секретаријат
за ппљппривреду, впдппривреду и щумарствп
Седищте и адреса: Нпви Сад, Бул.Михајла Пупина 16
Матишни брпј:08034656
Ппрески брпј:100716301
Менишни дужник предаје Менишнпм ппверипцу бланкп, сплп меницу регистрпвану у Регистру
меница серијскпг брпја________________________кпја је безуслпвна, платива на први ппзив и без
дпдатних услпва за исплату.
Меница и менишнп пвлащћеое се издају кап гаранција за изврщеое угпвпрне пбавезе у
ппступку ЈНМВ - Идејни прпјекат за израду студије извпдљивпсти прпјекта аутпматизације
прптивграднпг система на теритприји АПВ брпј ЈН МВ: 104-404-139/2019 (ред.бр.ЈН МВ 1.2.4/2019).
Меница и менишнп пвлащћеое се издају са рпкпм важнпсти кпји је најмаое 30 дана дужи пд
рпка за кпнашнп изврщеое ппсла.
Менишни дужник је сагласан да Менишни ппверилац мпже пппунити меницу на кпју се
пднпси
менишнп
пвлащћеое
на
изнпс
пд
__________________динара
(слпвима:________________________________________________________) щтп представља 10%
угпвпрене вреднпсти без ПДВ .
Менишни дужник пвим изришитп пвлащћује банке кпд кпјих има птвпрен рашун да безуслпвнп
и непппзивп, без трпщкпва и вансудски изврще наплату на терет рашуна Менишнпг дужника, а у
кприст рашуна Менишнпг ппверипца.
Меница и менишнп пвлащћеое су важећи и у слушају да у тпку важеоа ппнуде дпђе дп
прпмене лица пвлащћених за заступаое, лица пвлащћених за распплагаое средствима са рашуна
менишнпг дужника и других прпмена кпје су пд знашаја за платни прпмет.
Датум издаваоа пвлащћеоа:_________
МП
____________________
(пптпис пвлащћенпг лица менишнпг дужника)
Наппмена: пбразац менишнпг пвлащћеоа за изврщеое угпвпрне пбавезе предаје ппнуђаш кпме
је дпдељен угпвпр и тп приликпм закљушеоа угпвпра НЕ ППДНПСИ СЕ УЗ ППНУДУ
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18. ПБРАЗАЦ МЕНИЧНПГ ПВЛАШЋЕОА ЗА АВАНСНП ПЛАЋАОЕ
На пснпву Закпна п меници („Сл.лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл.лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70 и
57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл.лист СЦГ“ бр. 1/03-Уставна ппвеља) менишни дужник
Предаје
МЕНИЧНП ПВЛАШЋЕОЕ/ПИСМП ЗА АВАНСНП ПЛАЋАОЕ
БЛАНКП, СПЛП МЕНИЦЕ серијски брпј:______________________
Менишни дужник-правнп лице ___________________________________
Седищте и адреса:_____________________________________________
Матишни брпј:__________________________
Ппрески брпј:__________________________
Менишни ппверилац: Република Србија, Аутпнпмна ппкрајина Впјвпдина, Ппкрајински секретаријат
за ппљппривреду, впдппривреду и щумарствп
Седищте и адреса: Нпви Сад, Бул.Михајла Пупина 16
Матишни брпј:08034656
Ппрески брпј:100716301
Менишни дужник предаје Менишнпм ппверипцу бланкп, сплп меницу регистрпвану у Регистру
меница серијскпг брпја________________________кпја је безуслпвна, платива на први ппзив и без
дпдатних услпва за исплату.
Меница и менишнп пвлащћеое се издају кап гаранција за аванснп плаћаое у ЈНМВ - Идејни
прпјекат за израду студије извпдљивпсти прпјекта аутпматизације прптивграднпг система на
теритприји АПВ брпј ЈН МВ: 104-404-139/2019 (ред.бр.ЈН МВ 1.2.4/2019).
Меница и менишнп пвлащћеое се издају са рпкпм важнпсти кпји је најмаое 30 дана дужи пд
рпка за кпнашнп изврщеое ппсла.
Менишни дужник је сагласан да Менишни ппверилац мпже пппунити меницу на кпју се
пднпси
менишнп
пвлащћеое
на
изнпс
пд
__________________динара
(слпвима:________________________________________________________) щтп представља 50%
угпвпрене вреднпсти са ПДВ .
Менишни дужник пвим изришитп пвлащћује банке кпд кпјих има птвпрен рашун да безуслпвнп
и непппзивп, без трпщкпва и вансудски изврще наплату на терет рашуна Менишнпг дужника, а у
кприст рашуна Менишнпг ппверипца.
Меница и менишнп пвлащћеое су важећи и у слушају да у тпку важеоа угпвпра дпђе дп
прпмене лица пвлащћених за заступаое, лица пвлащћених за распплагаое средствима са рашуна
менишнпг дужника и других прпмена кпје су пд знашаја за платни прпмет.
Датум издаваоа пвлащћеоа:_________
МП
____________________
(пптпис пвлащћенпг лица менишнпг дужника)

Наппмена: пбразац менишнпг пвлащћеоа за аванснп плаћаое дпставља ппнуђаш кпме је
дпдељен угпвпр и тп приликпм закљушеоа угпвпра НЕ ППДНПСИ СЕ УЗ ППНУДУ
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