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НАРУЧИОЦА ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
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ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША, Ул. 7. јули бр. 6, припремљена је
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ПРИМАЛАЦ:
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
18000 НИШ
Ул. 7. јули бр. 6

ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ
ОСВЕТЉЕЊА И ВИДЕО НАДЗОРА У НИШКОЈ ТВРЂАВИ

Oдлука о покретању oтвореног поступка бр. 03-4877
ЈН бр. 1.3.64.

НЕ ОТВАРАТИ !

Датум и сат подношења:

Редни број подношења:
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I

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:
Наручилац: ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
Адреса: Ул. 7. јули бр. 6.

Интернет страница: www.dign.rs

2. Врста поступка:
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са ЗЈН и
подзаконским актима којима се уређује област јавних набавки, Законом о облигационим
односима и Закона о планирању и изградњи.
3. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке бр. 1.3.64, а по Одлуци о покретању отвореног поступка
бр. 03-4877 од 25.06.2015. године су радови на изградњи осветљења и видео надзора у
Нишкој тврђави
4. Циљ поступка:
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о извођењу радова.
5. Достава понуде:
Понуда се сматра благовременом ако је примљена на писарници наручиоца
најкасније дана 27.07.2015. године до 1030 сати, непосредно или путем поште.
6. Отврарање понуда:
Јавно отварање понуда одржаће се последњег дана рока за подношење понуде,
односно дана 27.07.2015. године у 1300 сати у просторијама ЈП Дирекција за изградњу
града Ниша, Ул. 7. јули бр. 6, Ниш.
7. Особе за контакт: дипл.инж.грађ. Снежана Митић, тел. 018/241-266 лок. 257 и
дипл.инж.грађ. Велиборка Милијев, тел. 018/241-266 лок. 248, у периоду од 730 до 1530
часова, e-mail:nabavke@dign.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке бр. 1.3.64, а по Одлуци о покретању отвореног поступка
бр. 03-4877 од 25.06.2015. године, су радови на изградњи осветљења и видео надзора у
Нишкој тврђави
2. Назив и ознака из општег речника набавке:
45316100-6 - инсталација спољне расвете
32323500-8 - систем за видео надзор
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III

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА
САЧИНЕ ПОНУДУ

по позиву за подношење понуда објављеном дана 25.06.2015. године у отвореном
поступку јавне набавке извођења радова на изградњи осветљења и видео надзора у
Нишкој тврђави, ЈН бр. 1.3.64.
Комплетном понудом сматраће се свака понуда која садржи:
а) Доказе о испуњености обавезних и додатних услова из чл. 75. и 76. ЗЈН
таксативно наведене и описане у делу IV конкурсне документације – Услови из чл. 75. и 76. ЗЈН,
које понуђач мора да испуни и Упутство о начину на који се доказује испуњеност тих услова;
б) Образац понуде - попуњен, печатом оверен и потписан;
в) Средство обезбеђења:
* за озбиљност понуде – једну бланко соло меницу (печатом оверену и потписану), захтев
за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од
стране пословне банке (оригинал или копија), попуњено, печатом оверено и потписано менично
овлашћење (образац XIV конкурсне документације) и копију картона депонованих потписа;
* Оригинал писмо о намерама пословне банке, за издавање банкарске гаранције за
отклањање грешака у гарантном року.
г) Модел уговора - попуњен, печатом оверен и потписан;
д) Техничку спецификацију - Предмер радова - попуњену, печатом оверену и
потписану;
ђ) Образац структуре цене са упутством за попуњавање - попуњен, печатом оверен и
потписан;
е) Понуђач може да у оквиру понуде достави Образац трошкова припреме понуде –
попуњен, печатом оверен и потписан.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац
је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: ДОСТАВЉАЊЕ ОБРАСЦА ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ НИЈЕ
ОБАВЕЗНО.
ж) У случају да заједничку понуду подноси група понуђача, саставни део понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
предметне јавне набавке, а који обавезно садржи делове прецизно наведене у тач. 7. овог
Упутства;
з) Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, овери печатом, потпише и достави у
склопу понуде.
1.

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду, са свим приложеним актима и исправама, на српском језику на
коме је и сачињена ова конкурсна документација и на коме се води поступак јавне набавке.
2.

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ

Понуда се сматра благовременом ако је примљена на писарници наручиоца најкасније дана
27.07.2015. године до 1030 сати, непосредно или путем поште.
Јавно отварање понуда одржаће се последњег дана рока за подношење понуда, односно
дана 27.07.2015. године у 1300 сати у просторијама ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, Ул.
7. јули бр. 6, Ниш.
Понуда се подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара, на коју понуђач лепи попуњен Образац са стране 3. из Конкурсне документације или
уписује назив, адресу, телефон и контакт особу подносиоца понуде - понуђача, назив и адресу
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примаоца понуде, наручиоца - ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, Ул. 7. јули бр. 6, писарница у
приземљу зграде, број и назив јавне набавке за коју подноси понуду са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“.
Наручилац не одговара за оштећења коверте или кутије настале у транспорту и за
неадекватно достављење понуде.
Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти или на кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико
је понуда поднета непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди
о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора бити јасна, откуцана или читко написана штампаним словима (оловком која не
може бити графитна), са потписом овлашћеног лица и оверена печатом понуђача.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
претходно попуњене обрасце дате у конкурсној документацији потпишу и печатом овере сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе
понуђача, која мора бити потписана и оверена печатом од стране сваког понуђача из групе
понуђача.
У случају да се понуђачи из групе понуђача определе да један понуђач из групе потписује
и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе понуђача,
наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81.
ЗЈН.
У случају да је заједничка понуда поднета од стране групе понуђача потребно је назначити
на коверти или на кутији „Заједничка понуда“ и навести назив и седиште свих понуђача из
групе понуђача.
Пожељно је да понуђач повеже, запечати понуду (воском или на други
одговарајући начин), тако да се појединачни листови не могу накнадно убацивати,
замењивати или одстрањивати и исту у затвореној коверти или кутији благовремено
достави Наручиоцу.
Понуђач је дужан да део конкурсне документације Техничку спецификацију - Предмер
радова попуни читко, оловком која не може бити графитна, да сваку јединичну цену и производ
истих упише посебно за сваку позицију у наставку реда у коме су наведене јединице мере, као и
њихов збир на месту предвиђеним за то.
Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и
иста не сме бити перфорирана.
Пожељно је ставити меницу у пластичну “U“ фолију и повезати са осталом
траженом документацијом.
3.

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4.
ПОНУЂАЧ МОЖЕ, У РОКУ ОДРЕЂЕНОМ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, ДА
ИЗВРШИ ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ ИЛИ ОПОЗИВ СВОЈЕ ПОНУДЕ НА НАЧИН И ПОД УСЛОВИМА
ПРОПИСАНИМ ОВОМ КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У року одређеном за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде понуђач је дужан да назначи на коверти или на кутији,
са навођењем редног броја и назива јавне набавке на коју се односи изменa, допунa или опозив
понуде са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“ и да у року одређеном за подношење понуду достави на
адресу наручиоца: ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, Ул. 7. јули бр. 6, писарница у приземљу
зграде.
„Измена понуде за јавну набавку извођења радова на изградњи осветљења и видео
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надзора у Нишкој тврђави - „НЕ ОТВАРАТИ“, ЈН бр. 1.3.64.“ или
„Допуна понуде за јавну набавку извођења радова на изградњи осветљења и видео
надзора у Нишкој тврђави - „НЕ ОТВАРАТИ“, ЈН бр. 1.3.64.“ или
„Опозив понуде за јавну набавку извођења радова на изградњи осветљења и видео
надзора у Нишкој тврђави - „НЕ ОТВАРАТИ“, ЈН бр. 1.3.64.“ или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку извођења радова на изградњи осветљења
и видео надзора у Нишкој тврђави - „НЕ ОТВАРАТИ“, ЈН бр. 1.3.64.“
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу седишта понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти или на кутији је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу седишта свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
5.
ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ
ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ, НИТИ
ДА УЧЕСТВУЈЕ У ВИШЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОНУДА
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У делу конкурсне документације ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ и МОДЕЛ УГОВОРА понуђач наводи
на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или подноси понуду са
подизвођачем/има или као заједничку понуду.
6.

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА

Понуђач који ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу дужан је да у делу
конкурсне документације ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ и МОДЕЛ УГОВОРА наведе назив и седиште
подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може
бити већи од 50%, и део предмета набавке који ће поверити подизвођачу, као и да достави
обрасце и доказе тражене конкурсном документацијом.
Попуњен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА потписују, печатом оверавају
понуђач и сви подизвођачи.
У случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу, понуђач и
подизвођач су дужни да у склопу понуде приложe акт којим ће бити дефинисана поступања
наручиоца у наведеном случају.
Уколико Уговор о извођењу радова буде закључен између наручиоца и понуђача који ће
извршење набавке делимично поверити подизвођачу, тај подизвођач биће наведен у Уговору.
Извођач, односно изабрани понуђач, не може ангажовати као подизвођача лице које није
навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење
посла и раскинути уговор.
Понуђач, oдносно Извођач, у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорених
обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености тражених услова.
За сваког подизвођача доставити доказе о испуњености обавезних услова из чл. 75. ЗЈН, на
начин предвиђен у делу конкурсне документације IV Услови из чл. 75. и 76. ЗЈН које понуђач
мора да испуни и упутство о начину на који се доказује испуњеност тих услова и то од
тачке IV 1 до IV 5, док додатне условe из чл. 76. ЗЈН под тачком IV 8 и тачком IV 9 понуђач и
подизвођач испуњавају заједно.
7.

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, у делу конкурсне документације ОБРАЗАЦ
ПОНУДЕ и МОДЕЛ УГОВОРА мора навести све учеснике у заједничкој понуди.
За сваког учесника у заједничкој понуди доставити доказе о испуњености обавезних услова
из чл. 75. ЗЈН, на начин предвиђен у делу конкурсне документације IV Услови из чл. 75. и 76.
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ЗЈН које понуђач мора да испуни и упутство о начину на који се доказује испуњеност
тих услова и то од тачке IV 1 до IV 5, док додатне услове из чл. 76. ЗЈН од тачке IV 6 до
тачке IV 9 учесници у заједничкој понуди испуњавају заједно.
Саставни део заједничке понуде, поред осталих образаца и доказа тражених
конкурсном документацијом, је и споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке и који обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно поднети понуду и заступати групу пред
наручиоцем,
2) понуђачу који ће у име групе потписати уговор,
3) понуђачу који ће у име групе поднети средство обезбеђења,
4) понуђачу који ће издати рачун,
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање и
6) обавезама сваког од понуђача из групе за извршење уговора.
7) понуђачу који ће у име групе поднети Захтев за заштиту права понуђача, у случају да се
понуђачи из групе понуђача определе да један понуђач из групе понуђача поднесе Захтев за
заштиту права понуђача, у супротном захтев ће моћи да поднесу само заједнички сви чланови
групе понуђача која је поднела заједничку понуду.
У споразуму навести назив и адресу седишта једног од понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити обрасце дате у конкурсној документацији, уколико су се понуђачи из
групе за то определили, изузев Обрасца изјаве групе понуђача.
Попуњен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА потписују, печатом оверавају сви
понуђачи из групе понуђача.
Сви понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку
понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци
неограничено солидарно одговарају задругари.
8.
ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И РОКА ПЛАЋАЊА, РОКА ЗА
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА, ГАРАНТНОГ РОКА И РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
8.1. Начин и рок плаћања
Плаћање ће се вршити уплатом на текући рачун изабраног понуђача - Извођача, а на
основу достављених, од стране надзорног органа оверених, привремених и окончане ситуације и
то у року не дужeм од 45 дана.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
8.2. Рок извођења радова
Рок за завршетак извођења радова не може бити дужи од 60 дана од дана увођења у посао
и може се продужити једино из разлога и на начин предвиђен моделом уговора.
8.3. Гарантни рок
Гарантни рок за квалитет изведених радова износи најмање 24 месеца од дана
примопредаје радова.
За квалитет материјала и опреме које уграђује Извођач, у погледу садржине и рока, важи
гаранција произвођача опреме, односно материјала, с тим што је Извођач дужан да сву
документацију о гаранцијама произвођача опреме, односно материјала, заједно са упутствима за
употребу, прибави и преда наручиоцу.
8.4. Рок важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
9.

ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ЈЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену
понуде узимати у обзир укупна цена извођења радова без пореза на додату вредност.
Јединичне цене радова дате у Техничкој спецификацији – Предмеру радова не могу се
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мењати до истека рока важења понуде.
Укупна цена дата у понуди је фиксна и не може се мењати.
У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чл. 92. ЗЈН, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним
и исте, по добијању образложења, проверити.
Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, овери печатом, потпише и достави у
склопу понуде.
10.
ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
10.1. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИ:
* као средство обезбеђења за озбиљност понуде 1 (једну) бланко соло меницу, захтев за
регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од
стране пословне банке (оригинал или копија), попуњено, печатом оверено и потписано менично
овлашћење и копију картона депонованих потписа.
Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање
чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити
перфорирана.
Меничним овлашћењем овлашћује се наручилац да меницу може да попуни на износ од
10% од укупне вредности понуде без ПДВ, као и да меницу може неопозиво, без протеста и
трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату. Такође, у њему
је предвиђено да је меница важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за
располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања
нових правних субјеката и др.
Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће реализовати уколико:
 понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;
 понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште Уговор о извођењу радова;
 понуђач коме је додељен уговор најкасније до тренутка закључења уговора не достави
средство обезбеђења за добро извршење посла.
* Оригинал писмо о намерама пословне банке, за издавање банкарске гаранције
за отклањање грешака у гарантном року. Писмом о намерама потребно је да се издавалац пословна банка обавеже да ће свом клијенту - понуђачу, уколико му буде додељен уговор, издати
у тренутку примопредаје предмета уговора, банкарску гаранцију за отклањање грешака у
гарантном року, која ће гласити на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ. Такође,
потребно је да се писмом предвиди да ће трајање банкарске гаранције бити најмање 5 дана дуже
од гарантног рока одређеног моделом уговора, као и да ће банкарска гаранција бити безусловна,
платива на први позив, без додатних услова за исплату, са роковима и износом које одреди
наручилац као и месном надлежношћу за решавање спорова које је одредио наручилац.
10.2. ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ - ИЗВОЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ НАРУЧИОЦУ:
* као средство обезбеђења за добро извршење посла у уговореном року најкасније до
тренутка закључења уговора 1 (jедну) бланко соло меницу, захтев за регистрацију менице у
Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке,
попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих
потписа.
Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање
чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити
перфорирана.
Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од
највише 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво,
без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату.
Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да дође до промене лица
овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код
Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
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Рок важења меничног овлашћења мора бити 30 (тридесет) дана дужи од дана истека рока
за коначно извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења
меничног овлашћења за добро извршење посла у у говореном року мора да се продужи.
Уколико се Извођач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг извршења
посла у уговореном року, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од
највише 10% од укупне вредности уговора без ПДВ.
*
као средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, у тренутку
примопредаје предмета радова банкарску гаранцију у висини до 10% од укупне вредности уговора
без ПДВ у тренутку примопредаје предмета уговора. Издата банкарска гаранција мора бити
безусловна, платива на први позив, без додатних услова за исплату, са роковима и износом које
одреди наручилац као и месном надлежношћу за решавање спорова које је одредио наручилац.
Трајање банкарске гаранције је најмање 5 дана дуже од дана истека гарантног рока одређеног
моделом уговора. Уколико се Извођач не буде придржавао уговорених услова за отклањање
грешака у гарантном року, Наручилац има право да уновчи банкарску гаранцију и да на терет тих
средстава уступи отклањање грешака другом извођачу.
11.
ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРАГАНУ
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ
БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛИЧНО, А
КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама могу се добити у Министарству финансија - Пореској управи,
интернет адреса: http://www.poreskauprava.gov.rs и код надлежних органима локалних самоуправа,
као и на сајтовима локалних самоуправа.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Министарству пољопривреде и
заштите животне средине, интернет адреса: http://www.mpzzs.gov.rs и Агенција за заштиту
животне средине, интернет адреса: http://www.sepa.gov.rs.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике, интернет адреса: http://www.minrzs.gov.rs.
12.

ЗАШТИТА ПОДАТАКА

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба да у
горњем десном углу садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”, уз назнаку којим посебним прописом су ти
подаци утврђени као поверљиви, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је
достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора
да буде наведена ознака ,,ПОВЕРЉИВО”, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица
понуђача.
Уколико подносилац понуде не наведе по ком пропису су подаци у понуди утврђени као
поверљиви, са њима ће се поступати као да нису поверљиви.
Наручилац је дужан да:
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у
скалду са закон, понуђач означио у понуди;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених
у понуди;
3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке о
поднетим понудама до отварања понуда.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености услова, цена и други подаци из
понуде који су од значаја за примену елементата критеријума и рангирање понуда, сагласно члану
14. Закона о јавним набавкама.
13.
ПОНУДА

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење
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понуда.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 дана од дана пријема захтева одговор
доставити у писаном облику поштом, телефаксом или путем електронске поште сходно чл. 20 ЗЈН и
истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима заинтересовано лице упутиће на
адресу наручиоца, са напоменом: "Захтев за додатним информацијама или појашњењима ЈН бр. 1.3.64".
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда
наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. ЗЈН.
14.

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (чл. 93. ЗЈН). Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је
потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од
значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је
неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарјућом, односно прихватљивом, осим ако
другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.
15.
НЕГАТИВНЕ
РЕФЕРЕНЦЕ
И
ДОДАТНО
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
ИСПУЊЕЊА
УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА У СЛУЧАЈУ ДА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НИЈЕ ИСТОВРСАН
ПРЕДМЕТУ ЗА КОЈУ ЈЕ ПОНУЂАЧ ДОБИО НЕГАТИВНУ РЕФЕРЕНЦУ
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ наведен у чл. 82. став 3. ЗЈН, који
потврђује да је понуђач поступао супротно забрани из чл. 23. и чл. 25. ЗЈН, или учинио повреду
конкуренције или доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи Уговор о извођењу радова након што му је уговор додељен или одбио да достави доказе
и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао и у случају да понуђач није испуњавао своје
обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет
јавне набавке, за период од претходне три године.
Наручилац ће одбити понуду понуђача који је на списку негативних референци који води
Управа за јавне набавке као неприхватљиву уколико је предмет јавне набавке истоврстан
предмету за који је понуђач добио негативну референцу.
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. ЗЈН, а који има негативну референцу за предмет набавке који није
истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је
да најкасније до тренутка закључења уговора достави наручиоцу кao средство обезбеђења за
добро извршење посла, 1 (једну) бланко соло меницу (печатом оверену и потписану), у
висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ, захтев за регистрацију менице у Регистру
меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или
копија), попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона
депонованих потписа.
Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање
чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити
11/51
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, 18000 Ниш, Ул. 7. јули бр. 6; телефон (018) 241-266; факс 520-540;
www.dign.rs; e-mail:nabavke@dign.rs

перфорирана.
Меничним овлашћењем овлашћује се наручилац да меницу може да попуни на износ од
15% од укупне вредности уговора без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без
протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату.
Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да дође до промене лица
овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код
Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Рок важења меничног овлашћења мора бити 30 дана дужи од дана истека рока за коначно
извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења
меничног овлашћења за добро извршење посла у у говореном року мора да се продужи.
Уколико Извођач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под
условима предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ
од 15% од вредности уговора без ПДВ.
16.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде
домаћег и страног понуђача који пружа предметне радове, наручилац мора изабрати понуду
домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5% у односу на најнижу
понуђену цену страног понуђача.
17.
ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ У СЛУЧАЈУ ПРИБАВЉАЊА ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ НАЈНИЖОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, уговор
ће бити додељен оном понуђачу који је, у достављеној понуди, понудио краћи рок извођења
радова.
У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом и истим
роком извођења радова, уговор ће бити додељен понуђачу који је, у достављеној понуди, понуди
дужи гарантни рок.
18.

ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави, у зависности од наступа, одговарајућу
Изјаву из конкурсне документације - попуњену, печатом оверену и потписану (Изјаву понуђача или
Изјаву понуђача и подизвођача или Изјаву групе понуђача), дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и којом гарантује да је ималац права
интелектуалне својине.
19.

ПАТЕНТ И ПРАВО ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa
интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.
20.

НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА

УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са
повратницом.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту
права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана
пријема захтева.
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Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је
примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира
на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока
за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка
јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана
пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
1) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и
датум извршења налога;
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом
које се подноси захтев за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег
је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или Поште, који садржи и друге елементе из потврде о извршеној уплати републичке таксе
наведене под тачком 1.
3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту
права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се
води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке
и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим
прописом.
Такса за захтев за заштиту права поднет у поступку јавне набавке:
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка јавне набавке, садржина
позива за подношење понуда, односно садржина конкурсне документације или друге радње
наручиоца предузете пре истека рока за подношење понуда, такса износи 80.000 динара без
обзира на то колика је процењена вредност јавне набавке.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава одлука о додели уговора о јавној набавци,
односно одлуке о обустави поступка, висина таксе одређује се према понуђеној цени понуђача
коме је додељен уговор без ПДВ, па ако та цена не прелази износ 80.000 динара, такса износи
0,1% те цене.
Уколико се захтевом за заштиту права осправају радње наручиоца преузете после истека
рока за подношење понуда, изузев одлуке о додели уговора о јавној набавци, односно одлуке о
обустави поступка, висина таксе се одређује према процењеној вредности јавне набавке, па ако та
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вредност не прелази 80.000 динара, такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. ЗЈН.
21.

РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Уговор о извођењу радова ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) ЗЈН.
22.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Наручилац може да изврши измене и допуне конкурсне документације, које су важеће само
уколико су учињене у писаном облику и исте чине саставни део конкурсне документације и дужан
је да исте без одлагања објави на Порталу јавних набавки.
Заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације
и појашњења најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда, а наручилац је у обавези да
у року од 3 дана од пријема истог пошаље одговор у писаном облику и истовремено објави на
Порталу јавних набавки.
Наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда, ако измени или допуни конкурсну документацију осам или
мање дана пре истека рока за подношење понуда.
23.

БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ

Сходно чл. 106. ЗЈН наручилац ће одбити понуду ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
24.

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија,
а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора затражити од понуђача, чија је понуда,
на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа.
У случају да понуда не садржи доказ одређен законом или конкурсном документацијом, а
наручилац није навео у конкурсној документацији да је исти доступан на интернет страници
надлежног органа, понуђач је дужан да у понуди наведе интернет страницу на којој су
тражени подаци јавно доступни.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75 ст. 1. тач. 1) ЗЈН, Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Понуђачи који се налазе у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказе из чл. 75 ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН: Извод из регистра агенције за
привредне регистре, Потврде надлежног суда, односно МУП-а, да понуђач односно, његов
законски заступник, нису осуђивани за крвична дела која су наведена у чл. 75 ст. 1 тач. 2) ЗЈН,
Потврде надлежног суда или надлежног органа за регистрацију привредних субјеката да понуђачу
није изречена мера забране обављања делатности и Потврде надлежног пореског органа и
организације за обавезно социјално осигурање или Потврде надлежног органа да се понуђач
налази у поступку приватизације. Уколико понуђач на овај начин доказује испуњеност наведених
услова, дужан је да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача. Као доказ о
14/51
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, 18000 Ниш, Ул. 7. јули бр. 6; телефон (018) 241-266; факс 520-540;
www.dign.rs; e-mail:nabavke@dign.rs

извршеном упису у регистар, дужан је да понуђач достави копију решења регистратора о
извршеном упису или други одговарајући доказ.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује
на прописани начин.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном
електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом
те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те
државе.
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Чл. 75.
ст. 2. ЗЈН
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чл. 76. ЗЈН

7.

8.

9.

УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76. ЗЈН
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76. ЗЈН
ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ РЕГИСТРОВАН КОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ОДНОСНО УПИСАН У
ОДГОВАРАЈУЋИ РЕГИСТАР
ДА ПОНУЂАЧ КАО И СВИ ЊЕГОВИ ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ НИЈЕ ОСУЂИВАН ЗА НЕКО ОД
КРИВИЧНИХ ДЕЛА КАО ЧЛАН ОРГАНИЗОВАНЕ КРИМИНАЛНЕ ГРУПЕ, ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА
ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ, КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КВИРИЧНО ДЕЛО
ПРИМАЊА ИЛИ ДАВАЊА МИТА И КРИВИЧНО ДЕЛО ПРЕВАРЕ
ДА ПОНУЂАЧУ НИЈЕ ИЗРЕЧЕНА МЕРА ЗАБРАНЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА
СНАЗИ У ВРЕМЕ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ИЗМИРИО ДОСПЕЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ЈАВНЕ ДАЖБИНЕ У
СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА РС ИЛИ СТРАНЕ ДРЖАВЕ КАДА ИМА СЕДИШТЕ НА ЊЕНОЈ
ТЕРИТОРИЈИ
НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА ДОСТАВИ ДОКАЗЕ О ИЗМИРЕЊУ СВИХ
ДОСПЕЛИХ ПОРЕЗА, ДОПРИНОСА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ДАЖБИНА, ЧИЈИ ЈЕ ОБВЕЗНИК, У
СКЛАДУ СА ВАЖЕЋИМ ПРОПИСИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЛИ СТРАНЕ ДРЖАВЕ КАДА ИМА
СЕДИШТЕ НА ЊЕНОЈ ТЕРИТОРИЈИ, ШТО ЗНАЧИ НЕ САМО НА ТЕРИТОРИЈИ ГДЕ ИМА
РЕГИСТРОВАНО СЕДИШТЕ, ВЕЋ И УКОЛИКО ИМА ОБАВЕЗУ ИЗМИРЕЊА ОДРЕЂЕНИХ
ЈАВНИХ ДАЖБИНА И ПРЕМА ДРУГИМ ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СХОДНО ЗАКОНУ О
ФИНАНСИРАЊУ ЛОКАЛНЕ СМОУПРАВЕ

ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О
ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
И ДА ГАРАНТУЈЕ И ДА ЈЕ ИМАЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ
ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ У ПРЕТХОДНЕ 3 ОБРАЧУНСКЕ ГОДИНЕ (2012, 2013. И 2014) ОСТВАРИО
УКУПАН ПОСЛОВНИ ПРИХОД У ИЗНОСУ ОД НАЈМАЊЕ 30 МИЛИОНА ДИНАРА
(НЕОПХОДАН ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ)
ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ У ПРЕТХОДНЕ 3 ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ ИЗВЕО РАДОВЕ ИСТЕ ИЛИ
СЛИЧНЕ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ИЗНОСУ ОД НАЈМАЊЕ 20 МИЛИОНА ДИНАРА БЕЗ
ПДВ (НЕОПХОДАН ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ)
ДА ПОНУЂАЧ ИМА НА РАСПОЛАГАЊУ НАЈМАЊЕ: 1 ТЕРЕТНО ВОЗИЛО, 1 АУТОДИЗАЛИЦУ
СА КОРПОМ И 1 ВИБРО-ЖАБУ ИЛИ 1 ВИБРО-ПЛОЧУ (ДОВОЉАН ТЕХНИЧКИ
КАПАЦИТЕТ)
ДА ПОНУЂАЧ ИМА НАЈМАЊЕ:
* 8 РАДНИКА И 1 ДИПЛОМИРАНОГ ИНЖЕЊЕРА ЕЛЕКТРО СТРУКЕ ИМАОЦА ЛИЦЕНЦЕ ИКС
БР. 450 У РАДНОМ ОДНОСУ (НА НЕОДРЕЂЕНО ИЛИ ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ) И
* 1 ДИПЛОМИРАНОГ ИНЖЕЊЕРА ЕЛЕКТРО СТРУКЕ ИМАОЦА ЛИЦЕНЦЕ ИКС БР. 453 У
РАДНОМ ОДНОСУ (НА НЕОДРЕЂЕНО ИЛИ ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ) ИЛИ ПО ОСНОВУ УГОВОРА
КОЈИМ СЕ РЕГУЛИШЕ РАД ВАН РАДНОГ ОДНОСА
(ДОВОЉАН КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ)
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76. ЗЈН

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. и 76. ЗЈН.
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
1. Услов из чл. 75. ст. 1. т. 1. ЗЈН: да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно
уписан у одговарајући регистар.
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног
Привредног суда, са свим евентуалним изменама, односно допунама које садрже важеће податке о
истима.
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2. Услов из чл. 75. ст. 1. т. 2. ЗЈН: да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, квирично дело примања или давања мита и
кривично дело преваре.
Правна лица као доказ достављају:
1. извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривично дело против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
2. извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала;
3. извод из казнене евиденције односно уверење надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала.
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког
од њих. Захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта.
Предузетници и физичка лица као доказ достављају:
Извод из казнене евиденције односно уверење надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова којим се потврђује да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре. Захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта.
Напомена: Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3. Услов из чл. 75. ст. 1. т. 3. ЗЈН: да понуђачу није изречена мера забране обављања
делатности која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда
Правна лица као доказ достављају:
1. Потврду (уверење) привредног суда и
2. Потврду (уверење) прекршајног суда да није изречена мера забране обављања делатности
или
потврду (уверење) Агенције за привредне регистре, да код овог органа није регистровано
да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објаве позива за подношење понуда.
Предузетници као доказ достављају:
Потврду (уверење) прекршајног суда да није изречена мера забране обављања делатности
или
потврду (уверење) Агенције за привредне регистре, да код овог органа није регистровано
да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објаве позива за подношење понуда.
Физичка лица као доказ достављају:
Потврду (уверење) прекршајног суда да није изречена мера забране обављања делатности
Напомена: Наведени докази морају бити издати након објављивања позива за
подношење понуда.
Понуђач у време објављивања позива за подношење понуда не сме имати на
снази ниједну меру забране обављања делатности (ни ону која је предмет јавне
набавке, нити било коју другу делатност).
4. Услов из чл. 75. ст. 1. т. 4. ЗЈН: да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге
јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији.
Правна лица, предузетници и физичка лица као доказ достављају:
1. Потврду/уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде Републике Србије и
2. Уверење надлежне управе локалне самуправе да су измирене доспеле обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода
или
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Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Напомена:
* Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
* Понуђач је у обавези да достави доказе о измирењу свих доспелих пореза, доприноса
и других јавних дажбина, чији је обвезник, у складу са важећим прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији, што значи не само на
територији где има регистровано седиште, већ и уколико има обавезу измирења
одређених јавних дажбина и према другим локалним самоуправама сходно Закону о
финансирању локалне самоуправе.
5. Услов из чл. 75. ст. 2. ЗЈН: да је понуђач при састављању понуде поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
Доказ:
Изјава понуђача – попуњена, печатом оверена и потписана, уколико понуђач самостално
подноси понуду,
или
Изјава понуђача и подизвођача - попуњена, печатом оверена и потписана, уколико
понуђач подноси понуду са подизвођачем,
или
Изјава групе понуђача - попуњена, печатом оверена и потписана, у случају уколико
понуду подноси група понуђача;
Напомена: Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава понуђача и подизвођача
мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и сваког подизвођача и оверена
печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава групе понуђача мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
6. Услов из чл. 76. ЗЈН - финансијски капацитет: да је понуђач у претходне 3 обрачунске године
(2012, 2013. и 2014) остварио укупан пословни приход у износу од најмање 30 милиона динара.
Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) са
сажетим приказом биланса стања и успеха за претходне 3 обрачунске године (2012, 2013. и 2014)
или Биланс стања и Биланс успеха за претходне 3 обрачунске године (2012, 2013. и 2014).
Изузетно: Привредни субјект који, у складу са законом којим се регулише порез на доходак
грађана, води пословне књиге по систему простог књиговодства, доставља биланс успеха, оверен
од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање делатности за
претходне 3 обрачунске године (2012, 2013. и 2014) или издат од стране Агенције за привредне
регистре.
Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања
(паушалац), доставља копију Решења о паушалном опорезивању надлежног органа и копију
Књиге о оствареном промету паушално опорезивих обвезника за претходне 3 обрачунске године
(2012, 2013. и 2014).
7. Услов из чл. 76. ЗЈН - пословни капацитет: да је понуђач у претходне 3 пословне године од
дана објављивања позива за подношење понуда на порталу јавних набавки извео радове исте или
сличне предмету јавне набавке у износу од најмање 20 милиона динара без ПДВ.
Доказ: ПОТВРДА/Е израђене, потписане и оверене од стране ивеститора, односно наручиоца
које, поред осталих података, морају обавезно садржати: податке о издаваоцу потврде (назив
наручиоца, седиште, матични број, порески идентификациони број (ПИБ) и контакт телефон),
податке о привредном субјекту који је извео радове, опис изведених радова са обавезним
навођењем финансије вредности, на основу које ће понуђач на несумњив начин доказати да
испуњава пословни капацитет, назив и и адресу објекта на коме су изведени радови, датум, месец
и годину изведених радова и печат и потпис овлашћеног лица издаваоца потврде. Уз сваку
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достављену потврду приложити одговарајући број ПРИВРЕМЕНИХ и/или ОКОНЧАНИХ
СИТУАЦИЈА, оверених од стране инвеститора, односно наручиоца, које су у складу са описом
изведених радова и финансијским вредностима у потврди/ама.
8. Услов из чл. 76. ЗЈН - технички капацитет: да понуђач за извршење предметне јавне набавке
има на располагању најмање 1 теретно возило, 1 аутодизалицу са корпом и 1 вибро-жабу или 1
вибро-плочу.
Доказ: За моторна возила која учествују у саобраћају и подлежу обавезној регистрацији
опотребно је доставити саобраћајну дозволу важећу на дан отварања понуда (очитани подаци
из саобраћајне дозволе) и копију Полисе осигурања.
У случају да моторна возила нису у својини понуђача, потребно је доставити и Уговор о закупу
или Уговор о лизингу или неки други одговарајући доказ на основу кога се може утврдити да их
понуђач има на располагању.
За тражену грађевинску машину потребно је доставити Уговор о набавци (куповини) или Уговор
о закупу или Уговор о лизингу или Уговор о послузи или Пописну листу или неки други
одговарајући доказ да понуђач исту има на располагању.
9. Услов из чл. 76. ЗЈН - кадровски капацитет: да понуђач има најмање:
* 8 РАДНИКА И 1 ДИПЛОМИРАНОГ ИНЖЕЊЕРА ЕЛЕКТРО СТРУКЕ ИМАОЦА ЛИЦЕНЦЕ ИКС БР. 450 У
РАДНОМ ОДНОСУ (НА НЕОДРЕЂЕНО ИЛИ ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ) И
* 1 ДИПЛОМИРАНОГ ИНЖЕЊЕРА ЕЛЕКТРО СТРУКЕ ИМАОЦА ЛИЦЕНЦЕ ИКС БР. 453 У РАДНОМ
ОДНОСУ (НА НЕОДРЕЂЕНО ИЛИ ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ) ИЛИ ПО ОСНОВУ УГОВОРА КОЈИМ СЕ
РЕГУЛИШЕ РАД ВАН РАДНОГ ОДНОСА
Доказ: За најмање 8 радника који се налазе у радном односу (на неоодређено или одређено) код
понуђача, понуђач доказује достављањем копија образаца М осигурања.
За најмање 1 дипломираног инжењера електро струке имаоца лиценце ИКС бр. 450, који ће бити
одговорни извођач радова, поред копије обраcца М осигурања, као доказ да је у радном односу (на
одређено или неодређено време) код понуђача, доставити и копију важеће личне лиценце,
потврду ИКС да је носилац лиценце платио чланарину за текућу годину и да му решењем Суда
части иста није одузета.
За најмање 1 дипломираног инжењера електро струке имаоца лиценце ИКС бр. 453, поред копије
обрасца М осигурања, као доказ да је у радном односу (на одређено или неодређено време) код
понуђача или копију Уговора о ангажовању којим се регулише рад ван радног односа, доставити и
копију важеће личне лиценце, потврду ИКС да је носилац лиценце платио чланарину за текућу
годину и да му решењем Суда части иста није одузета.
Уколико у доказивању кадровског капацитета учествује директор, оснивач, односно члан
привредног друштва, исти не мора бити запослен у привредном друштву, али је у обавези да
достави одговарајући образац М осигурања.
НАПОМЕНА:
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, као и доказ Изјаву групе понуђача да испуњавају услов из члана 75. став 2. ЗЈН.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, као и доказ
- Изјаву понуђача и подизвођача да испуњавају услов из члана 75. став 2. ЗЈН.
Додатне услове у погледу финансијског и пословног капацитета испуњава понуђач, док
додатне услове у погледу техничког и кадровског капацитета, понуђач и подизвођач испуњавају
заједно.
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V

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

за јавну набавку извођења радова на изградњи Осветљења и видео надзора у Нишкој
тврђави, одлука о покретању отвореног поступка бр. 03-4877 од 25.06.2015. године,
ЈН бр. 1.3.64.
Понуда бр. _________ од ____.____.2015 године
1)
Подаци о понуђачу
Назив понуђача/носица групе
Седиште понуђача/носиоца групе
Потписник уговора
Телефон и телефакс
e-mail
Текући рачун понуђача/носиоца групе
и назив банке
Матични број понуђача/носица групе
Порески број понуђача/носица групе
Подаци о понуђачу/има из групе понуђача:
Назив члана групе
Седиште члана групе
Одговорна особа
Телефон
e-mail
Текући рачун члана групе и
назив банке
Матични број члана групе
Порески број члана групе
Назив члана групе
Седиште члана групе
Одговорна особа
Телефон
e-mail
Текући рачун члана групе и
назив банке
Матични број члана групе
Порески број члана групе
Назив члана групе
Седиште члана групе
Одговорна особа
Телефон
e-mail
Текући рачун члана групе и
назив банке
Матични број члана групе
Порески број члана групе
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Подаци о подизвођачу/има:
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
2)

Укупна понуђена цена извођења радова на изградњи осветљења и видео надзора у
Нишкој тврђави, наведенa у Техничкој спецификацији - предмеру радова:
_______________________ динара без ПДВ
_______________________ динара са ПДВ

3)

Рок за извођење радова је __________ дана (не може бити дужи од 60 дана) од дана
увођења у посао.

4)

Гарантни рок за квалитет изведених радова износи _________ месеци (не може бити краћи
од 24 месеца) од дана примопредаје радова.

5)

Рок важења понуде је ___________ дана (не може бити краћи од 60 дана) од дана
отварања понуде.

Дана ____.____. 2015. године

ПОНУЂАЧ

М.П. ____________________
(потпис овлашћеног лица)
НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач je дужан да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује тачност података који су наведени у обрасцу.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група се у споразуму, као саставном делу понуде,
опредељује који члан групе ће бити носилац посла, односно поднети понуду и заступати групу
пред наручиоцем.
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VI

МОДЕЛ УГОВОРА

На основу чл. 5. и чл. 112. Закона о јавим набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015),
Одлуке о оснивању ЈП Дирекција за изградњу града Ниша („Сл. лист града Ниша“, бр. 51/13 –
пречишћен текст), тачкe II 1.12. Б 9. Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са
финансијским планом за 2015. годину («Сл. лист града Ниша» бр. 109/2014, 10/2015 и 35/2015), у
име и за рачун града Ниша, закључују

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
Ниш, Ул. 7. јули бр. 6
МБ: 06118496
ПИБ: 100619347
ТР: 840-29801845-75
које заступа директор
дипл.инж.маш. Бранислав Јоцић
(у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ)
с једне стране,
и
__________________________________
___________, Ул. ________________________
МБ: ______________________________
ПИБ: _____________________________
ТР: _______________________________
кога заступа
__________________________________
(у даљем тексту: ИЗВОЂАЧ)
с друге стране.
Наручилац је доделио уговор Понуђачу - Извођачу у отвореном поступку јавне набавке,
одлука о покретању поступка бр. 03-4877 од 25.06.2015. године, ЈН бр. 1.3.64, а на основу одлуке
о додели уговора бр. 03-4877/* од *.*.2015. године, у складу са чл. 108. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15).
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Уговорне стране су сагласне да је предмет овог Уговора извођење радова на изградњи
осветљења и видео надзора у Нишкој тврђави.
Извођач ће своју обавезу из претходног става овог члана извршити у свему у складу са
понудом бр. __________ од _________.2015. године, која са Техничком спецификацијом Предмером радова и Обрасцем структуре цене са упутством за попуњавање чини саставни део
овог Уговора.
Члан 2.
Извођач изводи уговорене радове из чл. 1. овог Уговора на један од следећих начина
(заокружити и попунити):
а) самостално;
б) заједнички, као група следећих понуђача:
____________________________________________________________ из __________________
____________________________________________________________ из __________________
____________________________________________________________ из __________________
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в) са подизвођачима:
* _______________________________________________________________ из __________________
у ___% укупне уговорене вредности радова и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача ________________________________________________________________________
* _______________________________________________________________ из __________________
у ___% укупне уговорене вредности радова и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача ________________________________________________________________________
* ______________________________________________________________ из __________________
у ___% укупне уговорене вредности радова и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача ________________________________________________________________________
ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 3.

Укупна вредност радова који су предмет овог Уговора износи _________________ динара
(и словима: ______________________________________________________) без обрачунатог
пореза на додату вредност, што са обрачунатим порезом на додату вредност по стопи од ____%,
који износи ______________ динара, чини укупно __________________ динара (и словима:
______________________________________________________), а добијена је на основу једничних
цена из усвојене понуде Извођача бр. _______ од ____.____. 2015. године.
Наручилац се обавезује да за извођење радова из чл. 1. овог Уговора, исплати Извођачу
коначну вредност изведених радова, добијену применом усвојених једничних цена на основу
стварно изведених радова из грађевинске књиге.
Члан 4.
Цена дата у понуди је фиксна и не може се мењати.
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 5.

Плаћање ће се вршити уплатом на текући рачун Извођача бр. ________________________
код _____________________ банке, а на основу достављених, од стране надзорног органа
оверених, привремених и окончане ситуације и то у року не дужeм од 45 дана.
Ситуације се испостављају у 5 (пет) примерака почетком сваког месеца, а најкасније до 5ог у месецу за радове изведене у претходном месецу и исте се достављају на писарницу
наручиоца.
У случају да радови или било који њихов део нису изведени на задовољавајући начин и у
складу са позитивним прописима, стандардима и условима из конкурсне документације, Наручилац
задржава право да у потпуности или делимично оспори испостављену ситуацију и у том случају је
дужан исплатити неспорни део ситуације.
Наручилац ће 10% вредности укупно изведених радова по свим ситуацијама задржати из
окончане ситуације као депозит до достављања средства обезбеђења за отклањање грешака у
гарантном року предвиђеном у члану 17. овог уговора. Депозит има исту сврху као и средство
обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и доспева на наплату 30 дана од достављања
средства обезбеђења или након истека гарантног рока.
Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске
књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач је обавезан
доставити стручном надзору. Стручни надзор ту документацију чува до примопредаје и коначног
обрачуна радова. У супротном, уколико Извођач не поступи у складу са напред наведеном
обавезом, неће се извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора.
РОК ПОЧЕТКА И ЗАВРШЕТКА РАДОВА

Члан 6.

Извођач се обавезује да са извођењем радова из предмета овог Уговора отпочне одмах по
увођењу у посао.
Извођач се обавезује да радове из чл. 1. овог Уговора, у складу са Техничком
спецификацијом - предмером радова изведе у потпуности и преда Наручиоцу на употребу у року
од _____ дана, рачунајући од дана увођења у
посао, према приложеној динамици извођења
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радова коју Извођач доставља Наручиоцу у тренутку увођења у посао.
Динамика извођења радова ће се усаглашавати са Наручиоцем и стручним надзором тако
да се радови изведу у уговореном року.
Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је
увођење у посао извршено испуњењем напред наведених услова:
- да је Наручилац предао Извођачу грађевинску дозволу и пријаву радова у свему у складу
са Законом о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС", бр. 72/09; 81/09; 64/10, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14),
- да је Наручилац обезбедио несметан прилаз градилишту,
- да је Наручилац решењем одредио стручни надзор у току грађења објекта сходно чл. 153
Закона о планирању и изградњи.
Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед
објекта, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.
Утврђени рок се не може мењати без сагласности Наручиоца.
Члан 7.
Уговорени рок за завршетак радова се продужава на захтев Извођача и уз претходну
сагласност Наручиоца у следећем случајевима:
у случају елементарних и временских непогода и дејства више силе, признате по важећим
прописима, уговорени рок се продужава сразмерно времену дејства. Трајање више силе и
временских непогода констатује се у грађевинском дневнику,
у случају измене техничке документације по налогу Наручиоца, уколико обим радова по
измењеној документацији превазилази преко 10% финансијског обима уговорених радова.
Захтев за продужење рока грађења Извођач писано подноси Наручиоцу у року од 3 дана од
сазнања за околност, а најкасније пре истека коначног рока за завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог Уговора о томе
постигну споразум.
У случају да Извођач падне у доцњу, нема право на продужење уговореног рока због
околности које су настале у време доцње.
Члан 8.
Пресек изведених радова вршиће се на првој и другој трећини уговорене временске
динамике, сваког последњег дана у периоду. Уколико се на дан вршења пресека радова утврди да
је Извођач извео мање од 80% вредности радова предвиђених динамичким планом, Наручилац
има право да за преостале неизведене радове раскине уговор са Извођачем без његове посебне
сагласности и извођење преосталих неизведених радова уговори са другим извођачем.
Евентуалне разлике између уговорених вредности одузетих радова и вредности тих радова
уговорених са другим извођачем, сноси Извођач из овог уговора, а до износа у висини од 10%
вредности уговорених радова наплатом средства обезбеђења за добро извршење посла
предвиђеним чл. 16. овог Уговора.
Поред обавезе из претходног става Извођач је истовремено у обавези да Наручиоцу плати
и пенале у износу од највише 5% од укупне уговорене вредности, а на име доцње у испуњењу
рокова градње.
МАЊКОВИ, ВИШКОВИ И
НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Члан 9.

Мањкови радова су негативна одступања изведених радова у односу на уговорене
количине радова за поједине позиције радова, а вишкови радова су количине изведених радова
које прелазе уговорене количине радова за поједине позиције радова.
Вишкови радова који не прелазе 10% уговорених количина радова за поједине позиције
радова, третирају се као уговорени радови и за њих важи уговорена јединична цена из понуде
Извођача.
Уколико се појави потреба за извођењем вишка радова, Извођач је дужан да застане са том
врстом радова и писаним путем обавести стручни надзор и Наручиоца. По добијању писaне
сагласности Наручиоца, Извођач ће извести вишак радова до 10% од уговорене количине радова
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за поједине позиције радова, по усвојеним јединичним ценама за све позиције из понуде –
предмера радова и у уговореном року завршетка радова.
На овај начин утврђени вишак радова, не може прећи укупну вредност радова из чл. 3.
овог Уговора.
Појаву непредвиђених радова који нису обухваћени Уговором и чија укупна вредност није
већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог Уговора, стране ће уговарати у складу са
чланом 36. став 1. тачка 5). Закона о јавним набавкама, у преговарачком поступку без
објављивања позива за подношење понуда.
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 10.

Извођач се обавезује да изведе уговорене радове у складу са важећим прописима,
техничким прописима, техничком документацијом и овим Уговором и да по завршетку радова
изведене радове преда наручиоцу.
Извођач се обавезује:
да пре почетка извођења радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног
извођача радова,
да у тренутку увођења у посао Наручиоцу достави динамички план радова,
да о свом трошку уредно води градилишну документацију и све књиге предвиђене важећим
прописима који регулишу ову област,
да омогући вршење стручног надзора на објекту,
да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу
извршеног стручног надзора и у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку
изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног
материјала, опреме или убрза извођење радова кад је запао у доцњу,
да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно према важећим стандардима за ту
врсту посла и у уговореном року,
да се строго придржава мера заштите на раду,
да предузме мере сигурности на обезбеђењу свих лица на градилишту, као и складишта
својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним
органима у погледу безбедности, прописа о заштити животне средине и радно правних прописа о
сигурности радника за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу
да писмено обавести Наручиоца када утврди да делови техничке документације, упутства
стручног надзора или друга документација није у складу са важећим прописима, стандардима, што
може имати утицаја на стабилност, исправност и квалитет изведених радова,
да уграђује материјал, делове и опрему врсте и типа која у потпуности одговара конкурсној
документацији, техничким условима и стандардима и да за исте обезбеди доказе о квалитету –
сертификате, о свом трошку,
да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца и преда објекат као технички
исправан и функционалан,
да гарантује квалтитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањањем
недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач мора приступити у року од 5 дана.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 11.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговрену цену радова под условима и на начин
одређен чланом 5. овог Уговора и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.
Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора на начин да ће донети решење о
именовању лица која врше стручни надзор и испуњавају за то прописане услове, из састава лица
запослених код Наручиоца на неодређено време, а у свему у складу са чл. 153. Закона о
планирању и изградњи. Наручилац је обавезан да у року од 2 дана од дана закључења уговора
писмено обавести Извођача о одређивању лица која врше стручни надзор над извођењем радова,
свих потребних струка за вршење истог.
Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао предајући му грађевинску дозволу,
пријаву радова и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту. Датум увођења у посао се
констатује заједничким уписивањем у грађевински дневник и од тог тренутка почиње да тече рок
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за завршетак радова.
Наручилац се обавезује да, по обавештењу Извођача да су радови завршени, без одлагања
заједно са Извођача приступи примопредаји објекта и коначном обрачуну.
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
Члан 12.
Достављени атести морају одговарати техничким прописима, захтевима техничке
документације, српским и другим прихваћеним страндардима, као и конкурсној документацији
Наручиоца.
Надзорни орган одређује места на којима ће се вршити текућа и контролна испитивања,
односно са којих ће се узети контролни узорак. Сви налази извршених испитивања морају се
ставити на увид Надзорном органу.
Атестна документација мора бити сложена у облику елабората и предата Наручиоцу пре
техничког прегледа објеката и радова.
Надзорни орган је обавезан, да по добијању атеста о испитивању, врши преглед и анализу,
након чега даје Извођачу писано одобрење за употребу атестираног грађевинског материјала и
наставак извођења започетих позиција радова.
Уколико резултати испитивања покажу да квалитет употребљених материјала и изведених
радова не одговора захтевима и условима, Надзорни орган дужан је да изда налог Извођачу да
неквалитетан материјал замени квалитетним и да радове доведе у исправно стање.
Извођач је дужан да о свом трошку поступи по налогу Надзорног органа.
Сви налази и испитивања (атести) морају бити уписани у грађевински дневник.
Све трошкове испитивања материјала, радова и конструкција сноси Извођач.
Члан 13.
Када Наручилац стави примедбе на квалитет изведених радова и уграђеног материјала,
Извођач је обавезан да поступи по свим писменим примедбама и исте отклони најкасније за 5 дана
о свом трошку.
Уколико Извођач не поступи по примедбама, Наручилац има право да уочене недостатке
отклони преко трећег лица, на терет Извођача, наплатом средтва обезбеђења за добро извршење
посла.
УГОВОРНА КАЗНА

Члан 14.

Уколико Извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу
уговорну казну у висини од 0,5% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњена, с тим
што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова.
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка Извођача
умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.
Ако Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпи штету
која је већа од износа уговорне казне, тада он може захтевати од Извођача накнаду штете односно
поред уговрне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете.
Уговорна казна се обрачунава до примопредаје објекта.
Наручилац може остваривати право на уговорну казну и истаћи свој захтев за остваривање
својих права најкасније до завршетка коначног обрачуна.
Извођач се ослобађа обавезе уговорне казне ако је до неиспуњења уговорне обавезе
завршетка радова у уговореном року, дошло због узрока за који Извођач није одговоран.
ОСИГУРАЊЕ

Члан 15.

Извођач радова је дужан да пре почетка извођења радова о свом трошку осигура код
осигуравајућег завода на уговорени износ за све време изградње тј. до предаје радова Наручиоцу
и потписивања записника о примопредаји, и то све радове, објекте и раднике, у складу са важећим
прописима о осигурању као и да полису осигурања стави Наручиоцу на увид када овај то затражи.
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У тренутку примопредаје радова ризик са Извођача прелази на Наручиоца.
Осигурање мора бити извршено на начин да Наручилац и Извођач буду у потпуности
обезбеђени и заштићени од свих штета и ризика за све време извођења радова и то до пуне
њихове вредности.
Поред основног осигурања радова из Уговора Извођач је дужан да изврши осигурање о
свом трошку за све штете нанете било којем лицу или имовини које се могу појавити у току
извођења радова из Уговора и обештетити Наручиоца за све рекламације, потраживања од штете,
трошкове и издатке, које настану изван урбанистичке локације, а буде их изазвао Извођач.
Наручилац неће бити одговоран за било какве штете нанете трећим лицима.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 16.

Извођач је дужан да најкасније до тренутка закључења уговора достави Наручиоцу, као
средство обезбеђења за добро извршење посла, 1 (jедну) бланко соло меницу (печатом оверену и
потписану), захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним
пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копију), печатом оверено и потписано
менично овлашћење и копију картона депонованих потписа.
Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање
чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити
перфорирана.
Меничним овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од
највише 10% од вредности уговора без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без
протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на наплату.
Такође, њиме се мора предвидети да је иста важећа и у случају да дође до промене лица
овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код
Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана
истека рока за коначно извршење посла.
Уколико Извођач не достави Наручиоцу наведену меницу, Наручилац има право да
реализује меницу дату као средство обезбеђења за озбиљност понуде.
Уколико Извођач у потпуности изведе радове из предмета овог уговора и достави средство
обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, Наручилац ће меницу са пратећом
документацијом дату као средство обезбеђења за добро извршење посла у уговореном року
вратити Извођачу.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења
меничног овлашћења за добро извршење посла у уговореном року мора да се продужи.
Уколико се Извођач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг извршења
посла у уговореном року, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од
највише 10% од укупне вредности уговора без ПДВ.
Члан 17.
Извођач је у обавези да на име гаранције за отклањање грешака у гарантном року, а у
тренутку примопредаје радова, достави Наручиоцу банкарску гаранцију у износу до 10% од укупне
вредности уговора без ПДВ.
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, о свом
трошку отклони све недостатке, мане и оштећења која настану због неквалитетно или непрописно
изведених радова или због употребљених материјала који не одговарају уговореној намени или
уговореном квалитету материјала.
Ако уклањање недостатака за које је Извођач одговоран изазове друга оштећења објекта,
Извођач је дужан да и та оштећења отклони о свом трошку.
Уколико Извођач не поступи у складу са обавезама наведеним у ставовима 2. и 3. овог
члана, Наручилац има право да за отклањање недостатака ангажује другог извођача на терет
средстава извођача, односно да средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року
поднесе на наплату.
У случају да Извођач не достави банкарску гаранцију, депозит из чл. 5. овог Уговора се
задржава до истека гарантног рока.
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ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 18.

Извођач о завршетку радова писмено обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан
завршетка радова уписује се у грађевински дневник. Примопредаја радова се врши комисијски
најкасније у року од 15 дана од дана завршетка радова. Комисију за примопредају радова чине по
један представник Наручиоца, стручног надзора и Извођача, и иста о примопредаји сачињава
записник.
Евентуалне грешке или недостатке које Наручилац утврди приликом примопредаје радова,
Извођач ће бити обавезан да отклони без одлагања, а уколико не почне са њиховим отклањањем у
року од три дана или ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове
поверити другом извођачу на рачун Извођача односно наплатом средстава обезбеђења за добро
извршење посла из чл. 16. овог Уговора.
Евентуално уступање отклањања недостатака другом Извођачу, Наручилац ће учинити по
тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.
Технички преглед објекта и употребну дозволу обезбеђује Наручилац.
КОНАЧНИ ОБРАЧУН

Члан 19.

Коначан обрачун ће се извршити по примопредаји изведених радова, с тим да почиње
одмах по примопредаји радова, а завршава се најдаље за 10 дана.
Уколико једна од уговорних страна, без оправданог разлога, одбије учешће или одлаже
коначан обрачун, друга страна има право да сама изврши обрачун и о томе обавести другу страну.
ГАРАНТНИ РОК

Члан 20.

Гарантни рок за квалитет изведених радова по овом Уговору је ___________ месеца.
Гарантни рок за уграђене материјале је према гаранцији произвођача.
Гарантни рок почиње да тече од дана примопредаје објекта.
Члан 21.
Извођач је дужан да у гарантном року, о свом трошку, отклони све недостатке на радовима
и уграђеној опреми, који су настали због лошег квалитета радова и материјала.
Уколико Извођач не отклони недостатке у примереном року за ову врсту радова, Наручилац
има право да те недостатке отклони на рачун Извођача, реализацијом средства обезбеђења
обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року из члана 17. овог Уговора.
РАСКИД УГОВОРА

Члан 22.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Извођач касни са
почетком извођења радова дуже од 15 дана почев од дана увођења у посао.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико извршени радови
не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди
Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора.
Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу грађевинског
дневника утврди да Извођач не поштује динамички план, предвиђен чл. 10. овог Уговора, или из
неоправданих разлога прекине са извођењем радова.
У наведеним случајевима једностраног раскида уговора наручилац има право да за
уговорене радове ангажује другог извођача реализацијом средства обезбеђења за добро
извршење посла из чл. 16. овог Уговора.
Наручилац може једнострано раскинути Уговор и у случају неподношења од стране
Извођача средства обезбеђења за оклањање грешака у гарантном року из чл. 17. овог Уговора.
Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова који су предмет овог Уговора,
заједничка комисија ће сачинити записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој
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вредности у складу са овим Уговором.
Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид Уговора и доставља се
другој уговорној страни.
У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од
пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта.
Уговорне стране могу раскинути овај Уговор и споразумним путем ако постоје разлози за
његов раскид у складу са одредбама Закона о облигационим односима.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.

Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писмени споразум између
уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору.
Члан 24.
За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о јавним
набавкама, Закона о облигационим односима, Посебних узанси о грађењу и других важећих
законских прописа и подзаконских аката. За случај спора надлежан је стварно надлежни суд у
Нишу.
Члан 25.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обеју уговорних страна, а престаје да важи
за уговараче по обостраном испуњењу обавеза уговорених страна и у случајевима предвиђеним
законом.
Члан 26.
Овај уговор, правно и ваљано закључен и потписан од стране овлашћених представника
уговорних страна, сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 4
(четири) примерка, а Извођач 2 (два) примерка.

ЗА ИЗВОЂАЧА
МП

____________________
(потпис овлашћеног лица)

ЗА НАРУЧИОЦА
МП

____________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор
о извођењу радова, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ
негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у
поступку јавне набавке.
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је
сагласан са садржином модела уговора. Уколико понуђач подноси понуду са учешћем подизвођача,
у моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи са уделом % од укупне вредности
уговорених радова без ПДВ и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача је у обавези да у склопу понуде достави
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
предметне јавне набавке, који поред осталих обавезних података наведених у тачки 7. Упутсва
понуђачима како да сачине понуду, садржи и податак о понуђачу који ће у име групе потписати
уговор.
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VII ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПРЕДМЕР РАДОВА

на изградњи осветљења и видео надзора у Нишкој тврђави

Red.
br.
1
A

1.

2.

3.

Opis radova

2
IZGRADNJA OSVETLJENJA
Ispitivanje postojećih instalacija
Izvršiti detaljno i komletno ispitivanje
postojećeg stanja osvetljenja staza u Tvrđavi
koje obuhvata ispitivanje postojećih vodova i
ispitivanje postojećih svetiljki. Ispitivanje
vodova obuhvata kontrolu neprekidnosti u
ispitivanoj deonici i merenje otpora izolacije.
Ponuđenu cenu formirati na osnovu okvirnih
dužina trasa napojnih vodova od oko 1100 m¹.
Plaća se komplet sa svim troškovima paušalno
za kompletno ispitivanje postojećih instalacija
sa izradom zapisnika o ispitivanju i
obeležavanjem ispitivanih kablova na grafičkoj
dokumentaciji iz projekta.
Demontaža postojeće opreme
Demontaža postojećin dvoetažnih cevastih
stubova osvetljenja visine do 4,5 m komplet sa
ankernom pločom i svetiljkom za spoljno
osvetljenje. Nakon demontaže razvrstati
opremu (stubove i svetiljke), izvršiti popis
opreme i transport do skladišta koje odredi
nadzorni organ. Demontirana oprema se
razvrstava po stepenu upotrebljivosti i uz
odgovarajuću
dokumentaciju
predaje
u
magacin. Plaća se komplet sa svim radovima i
transportom po jednom stubu sa svetiljkom
Demontaža postojećih SRO ormana
Demontaža postojećih slobodno stojećih
razvodnih ormana koji se ne planiraju za dalju
upotrebu i koji se zamenjuju novim, što
podrazumeva razvezivanje svih vodova i
njihova sanacija u smislu buduće namene. Ako
se vodovi i dalje koriste, isti se nastavljaju
izradom kablovskih nastavaka i ugradnjom u
kablovski rov. Postojeći betonski temelj se
uklanja, a teren sanira kao okolni. Plaća se
komplet sa svim radovima po komadu

Jed.
mere

Količina

Cena po
jedinici
mere bez
PDV
(dinara)

3

4

5

Ukupna cena
bez PDV (4x5)
(dinara)
6

paušalno

kom.

46

kom.

1
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4.

5.

6.

7.

Iskop rova za kablove
Na osnovu izvršenog ispitivanja postojećeg
stanja
instalacionih
vodova
izvršiti
obeležavanje trasa za iskop kablovskih rovova
za novoprojektovane instalacione vodove i
stare dotrajale kablove. Cenom obuhvatiti
obeležavanje rova, iskop i zatrpavanje rova u
zemlji III kategorije dimenzija 0,4x0,8m sa
formiranjem posteljice od sitne zemlje ili peska
debljine
10cm,
postavljanje
trake
za
upozorenje iznad položenih kablova. Pri
iskopu obavezno je prisustvo stručnog
lica određenog
rešenjem Zavoda za
zaštitu.
Zatrpavanje rova izvoditi sa
nabijanjem u slojevima od po 20cm.Nakon
polaganja kablova, a pre zatrpavanja rova
izvršiti geodetsko snimanje trase sa izradom
grafičke prezentacije u elektronskom i
papirnom obliku sa podacima za izradu
katastra podzemnih instalacija. Plaća se
komplet sa svim napred navedenim radovima
po m¹ kompletno završenog rova za
procenjenu dužinu novopoloženih vodova
Podbušivanje postojećih trajno uređenih
površina
Izvršiti obeležavanje trase i bušenje prolaza
“krticom” za kablove ispod saobraćajnica do
prečnika 70mm. Pre bušenja tačno locirati
postojeće podzemne vodove kako se isti ne bi
oštetili prilikom bušenja. Plaća se komplet po
m1.
Polaganje kablova
Isporuka, transport, razvlačenje duž trase,
polaganje u posteljici od sitne zemlje ili peska
u već iskopanom rovu ili u već položene
zaštitne cevi, povezivanje i ispitivanje sa
geodetskim snimanjem trase dole označenih
kablovskih vodova. Plaća se komplet sa svim
radovima po m1 kabla tipa.
PP00-A 4x25mm² za stubove
PP00 4x16mm² nastavci
Priključivanje kablova
Presecanje kablovskih vodova, uvlačenje kroz
već postavljene zaštitne cevi, obrada krajeva
za priključak na priključnu ploču u stubu po
sistemu “ulaz-izlaz”, povezivanje i ispitivanje.
Plaća se komplet sa svim radovima po jednom
rasvetnom stubu.

m¹

1.000,00

m¹

30,00

m¹
m¹

1.200,00
50,00

kom.

56
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8.

9.

10.

11.

12.

Nastavljanje kablova
Izrada kablovskih nastavaka-spojnica na
postojećim kablovima sa termoplastičnom
izolacijom koje obuhvata presecanje kabla,
obradu krajeva, izradu strujnih veza uz
upotrebu strujnih spojnica, isporuku i izradu
termoskupljajućih spojnih čaura i izradu
kablovske spojnice. Plaća se komplet sa svim
radovima po jednom spojnom mestu za
procenjeni broj
Polaganje zaštitnih PVC cevi
Isporuka, transport, razvlačenje i polaganje u
posteljicu od sitne zemlje u već iskopanom
kablovskom rovu zaštitnih PVC cevi prečnika
50mm. Plaća se komplet sa svim radovima m 1
položene cevi.
Izrada uzemljivača
Izrada kratkih trakastih uzemljivača za stubove
i SRO ormane od trake FeZn 25x4mm dužine
ne manje od 6,5m položene u već iskopani rov
na 20cm iznad kablova. Uzemljivač priključiti
na zavrtanj za uzemljenje stuba odnosno SRO
ormana. Nakon završetka radova izvršiti
kontrolno merenje otpornosti uzemljivača sa
izradom zapisnika. Plaća se komplet sa svim
radovima po jednom finalno završenom
uzemljivaču.
Izrada novih temelja za stubove
Iskop temeljne jame u zemlji III kat. dim.
0,6x0,6x0,8m sa pravilnim odsecanjem ivica i
izrada betonskog temelja od MB20 u koji
ugraditi
ankernu
korpu
sa
ankernim
zavrtnjevima sa dva para uzengija po detalju iz
projekta. Pri iskopu obavezno je prisustvo
stručnog lica određenog rešenjem Zavoda za
zaštitu. U fazi izrade temelja postaviti dve PVC
cevi Ø 50mm kroz temelj i do uvoda u stub za
kasnije uvlačenje priključnog kabla. Gornja
ivica temelja treba da nadvišuje okolni teren za
5 cm. Plaća se komplet sa svim radovima za
novoizgrađene temelje.
Sanacija postojećih temelja za stubove
Popravka i sanacija postojećih temelja, sa kojih
su demontirani stubovi, koja okvirno zavisno
od stanja na licu mesta, obuhvata sanaciju
postojećih ankera ukoliko su neupotrebljivi ili
oštećeni kao i dobetoniravanje oštećenih
temelja sa nivelacijom i nadgradnjom do 5 cm
iznad terena. Plaća se komplet sa svim
radovima za postojeće temelje.

kom.

20

m¹

950,00

kom.

25

kom.

15

kom.

10

32/51
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, 18000 Ниш, Ул. 7. јули бр. 6; телефон (018) 241-266; факс 520-540;
www.dign.rs; e-mail:nabavke@dign.rs

13.

14.

Izrada
razvodnih
slobodnostojećih
ormana SRO
Isporuka, ugradnja i povezivanje slobodnostojećih razvodnih ormana izrađenih od
armiranog poliestera u zaštiti IP 65 spoljnih
dimenzija 795x864x320 mm, tip KSZ 80x80
“Rasina” ili odgovarajući koje ugraditi i prema
šemi povezati dole specificiranu elektro
opremu. Orman se oprema unuverzalnom
ručicom i bravom sa “ED” ključem. Oprema se
montira na standardnim metalnim šinama.
Plaća se komplet sa svim radovima i
povezivanjem dole specificirane opreme.
1 kom. glavni prekidač KS-I-63A, 400V
12 kom. jednopolno postolje sa uč.osigurač. od
25A
1 kom. ostali spojni i prateći materijal
Izrada stuba osvetljenja
Izrada dvoetažnog cevastog stuba sa kružnom
ankernom pločom i priključnom pločom u
stubu čiste visine 6000mm izrađenog u svemu
prema detalju iz projekta sa osnovnom
zaštitom izvedenom toplim cinkovanjem u sloju
ne manjem od 50 mikrona i završnim bojenjem
postupkom plastifikacije u tonu po izboru
nadzornog organa u paleti dekorativnih
rustičnih prevlaka sa izgledom livene strukture.
Stub se radi od cevi prečnika 133mm,
L=1500mm i prečnika 102mm L=4500mm sa
prilagodnim
nastavkom
(mini
lira
H/L=100/200mm, Ø 60mm) za ugradnju
svetiljke CITEA - mini. Na donjoj cevi se radi
otvor
za
priključnu
ploču
dimenzija
100x300mm sa poklopnom pločom, zaptivnom
gumom i imbus zavrtnjevima za fiksiranje koji
obezbeđuju zaptivenost IP65. Unutar donje
cevi u pravcu otvora se ugrađuje standardna
priklj. ploča za trofazni priključak po sistemu
“ulaz-izlaz” za vodove preseka do 25mm² na
kojoj se ugrađuje osigurač tipa FRA-10A.
Ankerna ploča se radi kao kružna prečnika
450/6 mm sa tri otvora za anker zavrtnjeve
M20 postavljene simetrično na po 120 stepeni
kao i tri ojačanja na mestu veze od lima
150x100x6 mm koji su zavareni za ankernu
ploču i stub. Dekorativni postament osnovnih
dimenzija 500x200 mm i dekorativni prelazni
elementi sa redukovanim prečnicima se rade
od lima debljine 3 mm postupkom istiskivanja
sa osnovnom i završnom zaštitom kao i cevi
stuba.
Stub se oprema priključnim vodom od ploče do
svetiljke dužine 7m tipa PP-Y 3x2,5 mm² sa
povezivanjem u priključnoj ploči i svetiljki.
Plaća se komplet sa svim radovima za
kompletno završen rasvetni stub.

kompl

1

kom.

6
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15.

16.

Izrada dvoetažnog cevastog stuba sa kružnom
ankernom pločom i priključnom pločom u
stubu čiste visine 4200mm izrađenog u svemu
prema detalju iz projekta sa osnovnom
zaštitom izvedenom toplim cinkovanjem u sloju
ne manjem od 50 mikrona i završnim bojenjem
postupkom plastifikacije u tonu po izboru
nadzornog organa u paleti dekorativnih
rustičnih prevlaka sa izgledom livene strukture.
Stub se radi od okruglih cevi prečnika
133/4mm L=1200mm i prečnika 76/3mm L=
3000mm sa naglavkom za montažu svetiljke
prečnika 60x100mm. Na donjoj cevi se radi
otvor
za
priključnu
ploču
dimеnzija
100x300mm sa poklopnom pločom, zaptivnom
gumom i imbus zavrtnjevima za fiksiranje koji
obezbeđuju zaptivenost IP65. Unutar donje
cevi u pravcu otvora se ugrađuje standardna
priključna ploča za trofazni priključak po
sistemu “ulaz-izlaz” za vodove preseka do
25mm² na kojoj se ugrađuje osigurač tipa
FRA-10A.
Ankerna ploča se radi kao kružna prečnika
450/6mm sa tri orvora za anker zavrtnjeve
M20 postavljene simetrično na po 120 stepeni
kao i tri ojačanja na mestu veze od lima
150x100x6 mm koji su zavareni za ankernu
ploču i stub.
Dekorativni postament osnovnih dimenzija
500x200 mm i dekorativni prelazni elementi sa
redukovanim prečnicima se rade od lima
debljine 3 mm postupkom istiskivanja sa
osnovnom i završnom zaštitom kao i cevi stuba
u svemu prema detalju iz projekta. Stub se
oprema priključnim vodom od ploče do
svetiljke dužine 5m tipa PP-Y 3x2,5mm² sa
povezivanjem u priključnoj ploči i svetiljki.
Plaća se komplet sa svim radovima za
kompletno završen rasvetni stub.
Ugradnja stuba osvetljenja
Transport i ugradnja dvoetažnog cevastog
stuba sa kružnom ankernom pločom i
priključnom pločom u stubu, ugradnja na već
izrađeni betonski temelj preko tri ankerna
zavrtnjeva M20 uz prethodnu nivelaciju.

kom.

49

kom.

56
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18.

19.

Isporuka svetiljki
Isporuka svetiljke za ugradnju direktno na stub
preko naglavka prečnika 60 mm sa
kompaktnim optičkim blokom u zaptivenom
izvođenju IP66 otpornosti IK08 klase I-II po
EN60598 obojene u tonu AKZO grey okvirnih
dimenzija 637x636mm kružnog oblika u
konstrukciji aluminijum staklo tipu ISLA –
Minel-Schreder ili odgovarajući sa LED
svetlosnim izvorima 48x1,2W 4500ºK i
predspojnim uređajima za priključak na napon
230V,50Hz. Svetiljka se oprema optičkim
blokom sa asimetričnom krivom zračenja i
antivandal fiksatorom. Cenom obuhvatiti
svetlosne izvore i predspojne sprave. Pre
isporuke obavezna je verifikacija prototipa od
strane naručioca. Plaća se komplet sa svim
svetlosnim izvorima, predspojnim uređajima i
priborom za montažu po komadu.
Isporuka svetiljki
Isporuka svetiljke za ugradnju direktno na stub
preko naglavka prečnika 60mm sa kompaktnim
optičkim blokom u zaptivenom izvođenju IP66
otpornosti IK08 klase I-II po EN60598 obojene
u tonu AKZO grey okvirnih dimenzija
637x636mm kružnog oblika u konstrukciji
aluminijum staklo tipu ISLA – Minel-Schreder ili
odgovarajući sa metal halogenim svetlosnim
izvorima 1x100W bele boje i predspojnim
uređajima za priključak na napon 230V, 50Hz.
Svetiljka se oprema optičkim blokom sa
asimetričnom krivom zračenja i antivandal
fiksatorom. Cenom obuhvatiti svetlosne izvore
i predspojne sprave. Pre isporuke obavezna je
verifikacija prototipa od strane naručioca.
Plaća se komplet sa svim svetlosnim izvorima,
predspojnim uređajima i priborom za montažu
po komadu.
Isporuka svetiljki
Isporuka svetiljke za ugradnju direktno na stub
preko naglavka prečnika 60mm sa kompaktnim
optičkim blokom u zaptivenom izvođenju IP66
otpornosti IK08 klase I-II po EN60598 obojene
u tonu AKZO grey okvirnih dimenzija
637x636mm kružnog oblika u konstrukciji
aluminijum staklo tipu CITEA mini – MinelSchreder ili odgovarajuci sa metal halogenim
svetlosnim izvorima 1x150W bele boje i
predspojnim uređajima za priključak na napon
230V, 50Hz. Svetiljka se oprema optičkim
blokom sa asimetričnom krivom zračenja i
antivandal fiksatorom. Cenom obuhvatiti
svetlosne izvore i predspojne sprave. Pre
isporuke obavezna je verifikacija prototipa od
strane naručioca. Plaća se komplet sa svim
svetlosnim izvorima, predspojnim uređajima i
priborom za montažu po komadu.

kom.

41

kom.

6

kom.

6
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21.

22.

23.

B
I
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ugradnja svetiljki
Transport i ugradnja svetiljke na pravi
dvoetažni cevasti stub preko naglavka prečnika
60mm sa podešavanjem ugla zračenja,
povezivanjem i ispitivanjem. Plaća se komplet
sa svim radovima po komadu.
Demontaža postojećih svetiljki
Demontaža postojećih svetiljki tipa ISLA
1x100W, čišćenje, ugradnja i povezivanje na
nove stubove. Plaća se komplet sa svim
radovima po komadu.
Merenje i ispitivanje
Ispitivanje izvedenih radova sa kontrolnim
merenjem otpora izolacije i otpora petlje od
strane ovlašćene organizacije sa izradom
zapisnika o izvedenim merenjima i stručnim
mišljenjem o ispunjenim uslovima zaštite.
Plaća se paušalno.
Geodetsko snimanje
Geodetsko snimanje trase novopoloženih
kablova i stubnih mesta od strane ovlašćene
firme. Plaća se po m¹
IZGRADNJA VIDEO NADZORA
OPREMA I MATERIJAL
Fiksna HDTV TIP-1 za spoljnu montažu.
Tehnčke karakteristike uređaja su bliže date kroz
opise koji su sastavni deo predmera radova.
Proizvodjač AXIS, kodni br. Q1765-LE ili
odgovarajući.
Pokretna HDTV TIP-2 za spoljnu montažu.
Tehnčke karakteristike uređaja su bliže date kroz
opise koji su sastavni deo predmera radova.
Proizvodjač AXIS, kodni br. P5534-E ili
odgovarajući.
Držač za montiranje kamera P5534-E na stub.
Proizvodjač AXIS, kodni br. T91A67 ili
odgovarajući.
Držač za montiranje kamera Q1765-LE na
stub.
Proizvodjač AXIS, kodni br. WSFPA ili
odgovarajući.
Smart svič sa 8x10/100/1000TX i 2xSFP kombo
portovima.
Proizvodjač Allied Telesis, kodni br. ATGS950/8 ili odgovarajući.
Mrežni Video Rekorder baziran na XEON
procesoru i Linux operativnom sitemu.
Kapacitet diskova 4TB. Mogućnost montaže u
19" razvodni orman, visine 4HE. Tehnčke
karakteristike uređaja su bliže date kroz opise
koji su sastavni deo predmera radova.
Proizvodjač NETEYE, kodni br. P400R ili
odgovarajući.

kom.

53

kom.

29

paušalno

m¹
1.000,00
Ukupna cena bez PDV pod A:

kom.

3

kom.

7

kom.

7

kom.

3

kom.

1

kom.

1
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Kamera licenca za Basic verziju softvera za
video menadžment sistema IP video nadzora
do 25 kamera i 10 istovremenih korisničkih
konekcija. Podržava simultano snimanje,
monitoring uživo i pregled arhive u punom
protoku frejmova (FPS) sa svih kamera kroz
standardni
web
browser.
Podrška
za
MotionJPEG, MPEG-4 i H.264 formate
kompresije, napredno pretraživanje arhive i
upravljanje PTZ kamerama. Klijent - server
aplikacija, Linux operativni sistem. Korisnički
interfejs na Srpskom jeziku.
Proizvodjač NetAVIS, kodni br. NCL-B ili
odgovarajući
10 korisničkih licenci za Basic verziju softvera.
Omogućava istovremeno konektovanje 10
udaljenih korisnika na serversku aplikaciju.
Proizvodjač NetAVIS, kodni br. NUL-B ili
odgovarajući.
USB profesionalni joystick za upravljanje i
kontrolu pokreta pan/tilt/zoom i dome mrežnih
kamera.
Proizvodjač AXIS, kodni br. T8311 ili
odgovarajući
Radna stanica za video nadzor. Tehnčke
karakteristike uređaja su bliže date kroz opise
koji su sastavni deo predmera radova
Router board sa CPU QCA9557-AT4A-R na
720MHz, 128MB RAM, 1x10/10/1000TX,
802.11a/n/ac, 5GHz, 1300mW (31 dBm)
integrisanom antenom MIMO dual polarisanom
13dBi sektor antena 90o, mrežnim adapterom
za napajanje, PoE adapterom i opremom za
montažu.
Proizvodjač MikroTik, kodni br. RB SXTG5HPacD-SA ili odgovarajući
Router board sa CPU QCA9557-AT4A-R na
720MHz, 128MB RAM, 1x10/10/1000TX,
802.11a/n/ac, 5GHz, 1300mW (31 dBm)
integrisanom antenom MIMO dual polarisanom
16dBi antena, AP/klijent mod, mrežnim
adapterom za napajanje, PoE adapterom i
opremom za montažu.
Proizvodjač MikroTik, kodni br. RB SXTG5HPacD ili odgovarajući.
Kućište za smeštaj adaptera za napajanje sa
zaštitom minimalno IP66 spoljašnjih dimenzija
281x225x91mm i unutrašnjih 256x200x83mm.
Proizvodjač Lanbowan, kodni br. UNC-256 ili
odgovarajuć.
Industrijski svič sa 6x10/100TX, DIN Rail, radni
opseg -40o do 70o, napajanje 10-30VDC.
Proizvodjač N-Tron, kodni br. 306TX ili
odgovarajući.
PoE injector Class 3, 10/100TX.
Proizvodjač Allied Telesis, kodni br. AT-6101 ili
odgovarajući.

kom.
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Kabl SF/UTP Cat.5E.
Proizvodjač Reichle&DeMassari, kodni br.
R35052 ili odgovarajući.
m1
100,00
FM konektor Cat.5e.
Proizvodjač Reichle&DeMassari, kodni br.
kom.
15
R312231 ili odgovarajući
Prespojni kabl 1m, Cat.5e, SF/UTP.
Proizvodjač Reichle&DeMassari, kodni br.
kom.
15
R308610 ili odgovarajući
Prespojni kabl 1m, Cat.5e, SF/UTP.
Proizvodjač Reichle&DeMassari, kodni br.
R308613 ili odgovarajući.
kom.
10
Ostali potrošni materijal.
kom.
1
Ukupna cena bez PDV pod I:
RADOVI
Montaža na stub video kamera, povezivanje,
pooešavanje i puštanje u rad
kom.
10
Montaža na stub, povezivanje, podešavanje i
puštanje u rad WL uređaja i antena
kom.
14
Monataža i povezivanje na električnu mrežu
kućišta za napajanje
kom.
12
Montaža, povezivanje, podešavanje i puštanje
u rad servera
kom.
1
Montaža, povezivanje, podešavanje i puštanje
u rad svič uređaja
kom.
2
Bušenje otvora u podu/plafonu
kom.
3
Bušenje otvora u zidu od cigle
kom.
3
1
Postavljanje SF/UTP kabla
m
100,00
Obuka korisnika za korišćenje sistema
paušalno
Ukupna cena bez PDV pod II:
Ukupna cena bez PDV pod B (I+II):

16.
17.
18.
19.
20.
II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

РЕКАПИТУАЛЦИЈА
I
II

Изградња осветљења
Изградња видео надзора

___________________дин.
___________________дин.
Укупна цена без ПДВ: __________дин.
ПДВ ___%
__________дин.
Укупна цена са ПДВ: __________дин.

ПОНУЂАЧ

Дана: ____.____.2015. године

М.П. ____________________
(потпис овлашћеног лица)
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Fiksna IP kamera TIP-1
Osnovne minimalne tehničke karakteristike koje kamere ovog tipa moraju da zadvolje da
bi bile primenjen za projektovani video nadzor su:
 kamera mora da je oklopljena metalnim kućištem;
 da bude IP-66 sertifikovana i da je operativna od -40 do +45°C stepeni;
 da je opremljena 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet interfejsom;
 da je opremljena 2 megapikselnim High Definition 16:9 senzorom sa progresivnim
skeniranjem i treba da omogući osetljivost na intenzitete osvetljenosti do 0,5 lux u dnevnom
režimu rada i 0,04 lux u noćnom režimu bez uključenog IC osvetljenja;
 da je opremljena 18x optičkim zumom i tzv. dnevno/noćnom funkcionalnošću;
 da omogući bar dva video strima pune brzine frejmova (30/25 fps) u HDTV 720p
(1280x720) rezoluciji, korišćenjem H.264;
 da podržava simultane, individualno konfigurabilne Motion JPEG i H.264 video
strimoverezolucija do HDTV 1080i u skladu sa SMPTE 274M standardom;
 da podržava unicast i multicast H.264, sa podrškom za konstantan i varijabilni bitrate;
 da podržava Power over Ethernet (napajanje preko računarske mreže) u skladu sa IEEE
802.3af ;
 da omogućava full duplex audio i da je opremljena integrisanim mikrofonom, Line/Mic In i
Line Out konektorima;
 kamera mora posedovati ugrađenu IC LED rasvetu sa podesivim uglom osvetljenja
 IC LED rasveta mora imati domet od minimum 15m u širokom uglu odnosno minimum 40m
u najužem uglu osvetljenja
 da prihvata statičke IP adrese, kao i adrese dodeljene od strane DHCP servera;
 da podržava IPv4 i IPv6 adrese;
 da je opremljena jednim RS422/485 priključkom, kako bi omogućila kontrolu nad PTZ i
dome kamerama drugih proizvođača, i treba da omogući memorisanje barem 20 pozicija;
 da omogući prikaz teksta na overlay površini, u okviru čega ulazi i prikaz datuma i vremena
dobijenog sinhronizacijom sa NTP serverom i da poseduje mogućnost prikaza grafičkih
datoteka i privacy maske na overlay površini video strima;
 da omogući višestruke nivoe sigurnosti korisničkih lozinki, podržava HTTPS i SSL/TLS i
pruža mogućnost IEEE 802.1X autentifikacije;
 da je opremljena sa dva I/O porta, konfigurabilna kao in ili output;
 da uključuje podršku za događaje, koji mogu biti pobuđeni:
 alarmnim ulazom
 kamerinim tampering alarmom
 detekcijom pokreta
 detekcijom zvuka
 ispunom kapaciteta lokalne memorije
 temperaturnim alarmom
 PTZ funkcijom
 da uključuje sledeće reakcije na pobude:
 daljinsku dojavu, uključujući i upload videa
 aktivaciju output porta
 zum na memorisanu poziciju
 snimanje na lokalnu memoriju
 da je opremljena web serverom
 da je podržana otvorenim i javnim API-jem
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Pokretna IP kamera TIP-2
Osnovne minimalne tehničke karakteristike koje kamere ovog tipa moraju da zadvolje da
bi bile primenjen za projektovani video nadzor su:
 da je ugrađena u metalno IP66 i NEMA 4X atestirano kućište;
 da je opremljena 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet interfejsom;
 da je opremljena senzorom sa progresivnim skeniranjem i da omogućava osetljivost na
osvetljaj do 0.74 lux u dnevnom i 0.04 lux u noćnom režimu rada;
 da je opremljena sa 18x optičkim zumom i dnevno/noćnom funkcionalnošću;
 da obezbedi najmanje 2 video strima u HDTV 720p (1280x720) rezoluciji pri 25/30 slika u
sekundi;
 da podržava simultane individualno konfigurabilne Motion JPEG i H.264 video strimove;
 da podržava unicast i multicast H.264, sa podrškom za konstantan i varijabilni bitrate;
 da podržava Power over Ethernet u skladu sa IEEE 802.3at standardom;
 da prihvata statičke IP adrese, kao i adrese dodeljene od strane DHCP servera;
 da podržava IPv4 i IPv6 adrese;
 da omogući preciznu pan-tilt funkcionalnost visoke brzine sa 360 pan opsegom i 180 tilt
opsegom;
 da omogući pan i tilt brzine između 0.2 - 300/sec;
 da je opremljena Auto-flip funkcijom i da obezbeđuje mogućnost predefinisanja bar 100
pozicija;
 da omogući prikaz teksta na overlay površini, u okviru čega ulazi i prikaz datuma i vremena
dobijenog sinhronizacijom sa NTP serverom i da poseduje mogućnost prikaza grafičkih
datoteka na overlay površini slike;
 da omogući višestruke nivoe sigurnosti korisničkih lozinki, podržava HTTPS i SSL/TLS i
pruža mogućnost IEEE 802.1X autentifikacije;
 da je opremljena sa četiri I/O porta, konfigurabilna kao ulazi ili izlazi;
 da je opremljena sa SD/SDHC slotom za memorijsku karticu:
 da uključuje podršku za događaje, koji mogu biti pobuđeni:
 alarmnim ulazom
 detekcijom pokreta
 auto praćenjem
 PTZ pozicijom
 ispunom kapaciteta lokalne memorije;
 da uključuje sledeće reakcije na pobude:
 daljinsku dojavu, uključujući i upload videa
 aktivaciju output-a
 poziv usnimljenih pozicija
 snimanje na lokalnu memoriju
 je opremljena web serverom
 je podržana otvorenim i javnim API-jem

1.1. Uređaji za snimanje (mrežni video rekorder)
Da bi se pravilno vršio video nadzor mora da postoje i uređaji koji će sliku koju detektuju
video kamere da snimi i skladišti određeno vreme. To su namenski računari sa visokim
perfomansama i velike pouzdanosti. Nazivaju se video serveri.
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Zavisno od broja kamera koje opslužuju i vremena za koje je potrebno izvršiti arhiviranje
snimljenog materijala mogu biti različitog memorijskog prostora. Sistem koji je predviđen za
implementaciju u JP Direkcija za izgradnju grada Niša je srednjeg kapaciteta. Za sada je
potrebno postaviti jedan server, ali ako dođe do širenja video – kontrolnog sistema, postoji
mogućnost da se postave video serveri koji će biti vezani u klastere.
Mrežni Video Rekorder (NVR) mora biti baziran na Intel® procesoru i mora biti
kompatibilan i sertifikovan od strane proizvođača Video Menadžment Softvera (VMS) koji će
biti instaliran na njemu. Operativni sistem mrežnog video rekordera mora biti open source sistem
(npr Linux) sa korisničkim interfejsom na srpskom jeziku.
Video menadžment softver preinstaliran na mrežnom video rekorderu treba da obezbedi
snimanje u Motion JPEG, MPEG-4, MxPEG i H.264 formatu. Mora da poseduje Web Server
koji omogućuje pun pristup kako snimljenom tako i uživo-video materijalu. Mora imati podršku
za veći broj svetski priznatih brendova proizvođača IP kamera – podrška samo jednog
proizvođača IP kamera nije dozvoljena.
NVR mora da omogući kontinualno snimanje u punom protoku frejmova (FPS) i u
maksimalnom kvalitetu (rezoluciji) sa svih priključenih kamera. Ovo može biti ograničeno samo
mogućnostima mrežnih resursa i priključenih IP kamera, a nikako mogućnostima NVR uređaja.
Pregled slike uživo mora biti moguć u svim podržanim rezolucijama instaliranih IP kamera
i u maksimalnom protoku frejmova (max fps). Ovo može biti ograničeno samo mogućnostima
mrežnih resursa i priključenih IP kamera, a nikako mogućnostima NVR uređaja.










Minimalne tehničke karakteristike projektovanog NVR- a moraju biti:
Video ulazi: do 50 IP kamera pojedinačnom kupovinom VMS kamera licenci;
Video izlazi: do 20 korisnika/monitoring stanica pojedinačnom
kupovinom VMS
korisničkih licenci;
Skladišni prostor: minimum 4TB na hard diskovima deklarisanim za video nadzor;
Kućište: Miditower;
Minimalni opseg radne temperature mora biti od +5° C do +35° C;
Maksimalan opseg dozvoljene vlažnosti u radnoj okolini je 10% ~ 80% RH.
NVR uređaji moraju da poseduju minimum dva 10/100/1000T mrežna interfejsa;
da imaju mogućnost priključenja jednog miša i jedne tastature;
Garantni rok za NVR uređaje mora biti minimum 3 godine.

1.2. Softver za manipulaciju video signala (Video Menadžment
Sistem)
Softver za manipulaciju video signalom ili Video Menadžment Softver (VMS) je softver
koji nam omogućava da na najbolji način vršimo obradu snimljenog materijala i distribuciju do
klijentskih računara. Softver koji će biti instaliran u JP Direkcija za izgradnju grada Niša mora
da ima sledeće minimalne karakteristike:
 Mora da podržava kamere proizvođača: Axis, Sony, Panasonic, JVC, ACTI, Mobotix, Eneo,
IQEye, Kapsch, Trendnet, Arecont, Basler, Bosh, Lumenera, NDS, Samsung...;
 Mora da podržava neograničen broj kamera (u zavisnosti od tipa licence);
 Obavezna podrška za JPEG, Motion JPEG, MPEG-2, MPEG-4, MxPEG, H.264;
 Mora da podrži sve rezolucije podržanih kamera uključujući i megapixel kamere;
 Moraju biti podržani jednosmerni i dvosmerni audio signal;
 Mora da ima podršku za G.726, G.711 i AAC tipove audio kompresije;
 Baziran na Linux operativnom sistemu;
41/51
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, 18000 Ниш, Ул. 7. јули бр. 6; телефон (018) 241-266; факс 520-540;
www.dign.rs; e-mail:nabavke@dign.rs
























Mora biti podržan neograničen broj korisnika koji može istovremeno da pristupi sistemu uz
omogućeno dodeljivanje šifre i detaljnih privilegija svakom korisniku;
Mora biti omogućeno snimanje (ograničeno kapacitetom hard diskova) na lokalne ili mrežne
diskove kao i da dužina snimanja može biti ograničena po kameri da bi se zadovoljili
zakonski normativi pojedinih zemalja;
Sistemski server mora biti sertifikovan od strane proizvođača softvera;
U slučaju korišćenja IDE/S-ATA diskova, ponuđeni softver za arhiviranje (VMS) treba da
obezbedi RAID1. U slučaju otkaza jednog od diskova sistem nastavlja nesmetano da radi sa
gubitkom snimaka samo sa otkazanog diska;
Video Menadžment Sistem treba da dozvoli on-line monitoring, pristup arhivi,
administraciju korisnika i kamera, kao i mrežni menadžment iz jedne klijentske/web
bazirane aplikacije. Nije dozvoljeno korišćenje različitih aplikacija za navedene operacije;
Mora biti omogućeno korišćenje različitih operativnih sistema kao što su Windows, Linux,
MacOS... Mora da se koristi internet čitač pomenutih operativnih sistema ili Java baziran
web-aplet bez instalacije i interakcije sa operatvniim sistemom osim u slučaju Microsoft
Windows operativnog sistema gde je dozvoljena upotreba aplikacije sa istom
funkcionalnošću kao i upotrebom internet web čitača;
Mora biti omogućena minimalna funkcionalnost na strani klijenta: menadžment i
podešavanje kamera, korisnika, režima i tipa snimanja, monitoring stanja lokalnog i
distribuiranih servera, kreiranje panela za monitoring uživo, pregled i pretraga snimljenog
materijala, eksport snimljenog materijala, povezivanje na lokalni ili udaljeni server preko
lokalne ili internet mreže, pregled i pretraga događaja kao i eksport podataka;
VMS mora da podrži audio vizuelne alarme, e-mail, SMS, XML integraciju i I/O kontakte;
Obavezno je da VMS ima najmanje 7 unapred kreiranih panela za monitoring uživo i mora
biti omogućeno kreiranje panela NxM metodom do 100 kamera u jednom panelu;
Kontrola PTZ i dome kamera mora biti omogućena koristeći joystick ili miš. Zahteva se da
se elementi za PTZ kontrolu smeste unutar slike sa kamere, a da ne prekriju bilo koji deo
slike. Unapred snimljene pozicije, kao i rute kamere takođe treba da su smeštene unutar
slike;
Snimljeni video materijal treba da se pretražuje po kameri, vremenu i datumu. Mora biti
omogućena brza pretraga bez puštanja video zapisa uvidom u prvu sliku svake minute
snimka;
Mora biti podržano ubrzanje pregleda snimljenog video materijala od 2 do 500 000 puta kao
i kontrolisan manuelni pregled;
Sistem mora omogućiti pretraživanje arhive korišćenjem polja detekcije pokreta koja mogu
biti definisana i aktivirana na već snimljeni materijal;
Sistem mora da ima podršku za pregled snimka do 4 kamere istovremeno, kao i eksport
snimaka sa istom postavkom;
Sistem mora da ima podršku za aplikaciju za pregled MJPEG i AVI formata video zapisa
koji je nemoguće menjati i koji omogućava samo pregled videa;
VMS mora da podržava minimalno Srpski i Engleski jezik. Korišćenje odgovarajućeg jezik
mora biti moguće promeniti bez restartovanja klijenta i servera;
Sistem mora da podržava elektronsko licenciranje i da omogući licenciranje bilo kojeg broja
kamera uz moguće pojedinačno dodavanje licenci. Paketno licenciranje korisnika ili kamera
(npr. 4/8/16/25 kamera) nije dozvoljeno;
Sistem mora da podrži centralizovano licenciranje u multi server okruženjima tj. centralni
server mora imati mogućnost izdavanja korisničkih i licenci za kamere drugim serverima;
U jednoserverskom okruženju mora biti omogućeno pokretanje procedure nadogradnje
direktno na serveru, sa radne stanice koristeći bilo koji internet čitač ili putem telnet
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aplikacije;
U multi-serverskom okruženju, centralni server mora imati mogućnost inicijalizovanja
postupka nadogradnje na svim serverima povezanim u istu logičku mrežu;
Sistem treba da omogući detekciju sabotaže kamera i detekciju promene osvetljenosti,
detekciju objekata i mehanizme praćenja objekata, kao i statistički modul. Ovaj parametar
treba da bude omogućen za rad kako sa živim strimovima, tako i sa arhiviranim snimcima.
Praćenje objekata i trigerovanje događajima treba da bude ograničeno veličinom i brzinom
objekta i da omogućava otkrivanje zaustavljenih i pokrenutih objekata, kao i pogrešnih
smerova kretanja ljudi i objekata;
VMS mora da poseduje podsistem za dodatno programiranje brojnih parametara sistema,
npr. definisanje reakcije sistema u slučaju I/O alarma....;
VMS mora imati podršku za ugradnju dodatnih eksternih softverskih module kao npr.
softver za prepoznavanje automobilskih tablica, softver za rad sa planovima objekata i
geografskim mapama, klijent za mobilne telefone i PDA uređaje... ;

1.3. Radna stanica za video nadzor
Za potrebe monitoringa video nadzora potrebno je da se obezbedi jedan računar. Računar
mora da imaja dobre procesorske, memorijske i najviše video karakteristike.
Računar se smešta u kontrolnom centru PU Niš, na mestu gde to definišu predstavnici PU
Niš. Njiegova namena je da se preko njega vrši video nadzor uživo, pregled arhiva,
administraciju sistema kao i za eksport snimljenog materijala.
Radnim stanicama bi upravljali ovlašćeni operateri i administratori sistema.
Predložena radne stanice moraju da zadovolji sledeće minimalne tehničke karakteristike:
 Procesor minimalno Intel core i3
 memorija minimalno 4GB,
 mrežna kartica 10/100/1000T;
 DVD rezač;
 HDD diskovi minimalno 2x500GB sa mogućnošću vezivanja u RAID
režim;
 grafička kartica sa punim DirectX 9.0 i memorijom od 1GB
 napajanje minimalno 500W;
 Operativni sistem Windows 7 ili Windows 8 profesional (64 bitni);
 profesionalni monitor minimalne rezolucije 1920x1080.
Sve instalacije opreme i softvera mora da izvede instalater koji poseduje znanje i
kvalifikacije u vezi za ponuđenom opremom a koje dokazje sertifikatima i ovlašćenjima
proizvođača kamera, softvera i NVR uređaja.
НАПОМЕНА: Понуђач је дужан да Техничку спецификацију - Предмер радова попуни читко, оловком
која не може бити графитна, да сваку јединичну цену упише посебно за сваку позицију у наставку
реда у коме су наведене јединице мере, као и њихов збир на месту предвиђеним за то. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да претходно попуњене
Техничку спецификацију - Предмер радова потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати
и печатом оверити Техничку спецификацију - Предмер радова.
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ

ЈН бр. 1.3.64. - извођење радова на изградњи осветљења и видео надзора у Нишкој
тврђави
Понуђена цена
Укупна цена (без ПДВ)

________________________ динара

Стопа ПДВ

___________ %

Износ ПДВ

_________________________ динара

Укупна цена (са ПДВ)

_________________________ динара

Цене основних материјала

Ред.
бр.

Врста материјала

Јединица
мере

Цена за
јединицу мере
без ПДВ
(динара)

Примедбе

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Нето сатнине радне снаге
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Структура

Нето сатнина

НК/ПК
КВ
ВКВ
ССС
ВШС
ВСС
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Сатнине механизације
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Врста
механизације

Цена по сату без ПДВ
(динара)

Техничке карактеристике и
година производње

Дана: _____._____. 2015. године
ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Образац структуре цене понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише,
чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да претходно попуњен Образац
структуре цене потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити
Образац структуре цене.
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IX

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ
ПОНУДЕ

ЈН бр. 1.3.64. - извођење радова на изградњи осветљења и видео надзора у Нишкој
тврђави
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ______________________________________
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку извођења
радова на изградњи осветљења и видео надзора у Нишкој тврђави, ЈН бр. 1.3.64, како следи у
табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У
ДИНАРИМА

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у
складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења,
под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена:

ДОСТАВЉАЊЕ ОВОГ ОБРАСЦА НИЈЕ ОБАВЕЗНО.

ПОНУЂАЧ

Дана ____.____. 2015. године
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Образац трошкова припреме понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и
потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у Обрасцу трошкова припреме понуде
наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
претходно попуњен Образац трошкова припреме понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити Образац трошкова припреме понуде.
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X

следећу

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, заступник понуђача даје

И З Ј А В У

У складу са чланом 26. и чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС" бр. 124/2012 и 14/2015), понуђач _______________________________
из _____________ у поступку јавне набавке извођења радова на изградњи осветљења
и видео надзора у Нишкој тврђави, ЈН бр. 1.3.64:
-

потврђује да је понуду за предметни поступак јавне набавке поднео потпуно

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима;
-

изјављује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, односно
гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Дана: ____.____.2015. године

ПОНУЂАЧ
М.П.

_______________________
(потпис овлаћеног лица)
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XI

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА И
ПОДИЗВОЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, заступници понуђача и
подизвођача дају следећу
И З Ј А В У
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/12 и
14/15) понуђач ____________________________________ из_______________,
у поступку јавне набавке извођења радова на изградњи осветљења и видео надзора у
Нишкој тврђави, ЈН бр. 1.3.64, потврђује да је понуду за предметни поступак јавне
набавке поднео потпуно независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС"
бр. 124/12 и 14/15), понуђач ____________________________ из _____________
и подизвођач/и
1.__________________________________________ из ______________
2.__________________________________________ из ______________
3.__________________________________________ из ______________
у поступку јавне набавке извођења радова на изградњи осветљења и видео надзора у
Нишкој тврђави, ЈН бр. 1.3.64, изјављују да су поштовали обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, и гарантују да су имаоци права интелектуалне својине.
ПОНУЂАЧ

Дана ____.____. 2015. године
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Изјава понуђача и подизвођача мора бити потписана од стране овлашћеног лица
понуђача и сваког подизвођача и оверена печатом, само уколико понуђач извршење предметне
јавне набавке делимично поверава подизвођачу/има. У случају подношења понуде понуђача с
већим бројем подизвођача од броја предвиђеног овом Изјавом, потребно је копирати исту,
попунити, потписати и печатом оверити на
претходно наведен начин.
48/51
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, 18000 Ниш, Ул. 7. јули бр. 6; телефон (018) 241-266; факс 520-540;
www.dign.rs; e-mail:nabavke@dign.rs

XII

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, заступници понуђача из
групе понуђача дају следећу
И З Ј А В У

У складу са чланом 26. и 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС"
бр. 124/12 и 14/15), понуђачи из групе понуђача:
1._______________________________________________ из ________________
2._______________________________________________ из ________________
3.________________________________________________ из ________________
у поступку јавне набавке извођења радова на изградњи осветљења и видео надзора у
Нишкој тврђави, ЈН бр. 1.3.64:
потврђују да су заједничку понуду за предметни поступак јавне набавке
поднели независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
изјављују да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и гарантују
да су имаоци права интелектуалне својине.
ПОНУЂАЧ

Дана ____.____. 2015. године
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Изјава понуђача из групе понуђача мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и печатом оверена.
У случају подношења заједничке понуде с већим бројем понуђача из групе понуђача од броја
предвиђеног овом Изјавом, потребно је копирати исту, попунити, потписати и печатом оверити на
претходно наведен начин.
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ХIII

ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА
ПОНУЂАЧА

_____________________________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)
из __________________, Ул. _______________________________________________________
_____________, бр. л. к. ____________________________________________ овлашћује се да у име
_____________________________________________________________________________________
(назив понуђача)
из ________________, може да учествује у поступку јавног отварања понуда за јавну набавку
извођења радова на изградњи осветљења и видео надзора у Нишкој тврђави, одлука о покретању
поступка бр. 03-4877 од 25.06.2015. године, ЈН бр. 1.3.64.
Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног отварања
понуда.
Овлашћење важи до окончања поступка јавног отварања понуда предметне јавне набавке
и у друге сврхе се не може користити.

Дана: ____.____.2015. године

ПОНУЂАЧ
М.П.

____________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да претходно попуњено Овлашћење представника понуђача потпишу и печатом овере сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити Овлашћење представника понуђача.
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ХIV

MЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

На основу Закона о платном промету („Сл.гласник РС“ бр.43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и
Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
______________ из _____________
(назив правног лица)
(место)

, _______________________________,
(адреса)

_____________________, ___________________________ , __________________________________
(матични број)
(ПИБ)
(текући рачун)
доставља:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ

КОРИСНИК: JП Дирекција за изградњу града Ниша
Текући рачун 840-29801845-75
За јавну набавку извођења радова на изградњи осветљења и видео надзора у Нишкој
тврђави, Одлука о покретању поступка јавне набавке бр. 03-4877 од 25.06.2015. године, ЈН
бр. 1.3.64, достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серијски број:
_________________________________
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу дату као средство обезбеђења за озбиљност
понуде бр. ______________од ____.____.2015. године, можете попунити на износ од 10% од
укупне вредности понуде без ПДВ и да безусловно и неопозиво без протеста и трошкова,
вансудским путем у складу са важећим прописима, извршите наплату својих потраживања са свих
наших рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине.
Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до промена лица овлашћених
за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника,
оснивања нових правних субјеката и др.
Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:
 уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју
понуду;
 уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште Уговор о
извођењу радова;
 уколико понуђач коме је додељен уговор, до тренуткa закључења уговора, не достави
средство обезбеђења за добро извршење посла.
ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М.П.

___________________________

НАПОМЕНА: Попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење за корисника бланко
соло менице доставити заједно са једном бланко соло меницом, захтевом за регистрацију менице у
Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке
(оригинал или копија) и копијом картона депонованих потписа.
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