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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012,14/2015,68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), члана 37. Правилника о ближем уређивању поступка
јавне набавке у општини Mали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“, број
4/2014) Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-68 од 03.09.2015.године и
Решења о образовању Комисије за јавну набавку
404-68/1 од 03.09.2015.године,
припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За јавну набавку Структурно каблирање у згради општине у поступку јавне
набавке мале вредности
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.Подаци о наручиоцу
Наручилац: Општина Мали Зворник,општинска управа
Адреса: Краља Петра I бр.38, Мали Зворник
Интернет страница: www.malizvornik.rs

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.404-68 су радови у поступку јавне набавке мале вредности
Структурно каблирање у згради општине
4. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Борис Катић
Е- mail адреса (или број факса): dragana.markovic@malizvornik.rs
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 404-68 радови – Структурно каблирање у згради
општине
45000000 - Грађевински радови (ознака из општег речника набавке).
Набавка није обликована у партије
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ПРУЖАЊА УСЛУГА
Опис услуга:
Напомена:
Цена за сваку тачку овог предмера мора обухватити испоруку, транспорт и
монтажу, спајање по потреби, уземљење, те довођење ставке у стање потпуне
функционалности. У цену укалкулисати сав потребан материјал, спојни,
монтажни, и остали материјал потребан за потпуно функционисање поједине
ставке. Радећи понуду треба имати на уму најновије важеће прописе за ову врсту
инсталације.Сва опрема иста или бољих карактеристика као наведена. У цену
урачунати сва потребна штемања за каблове, разводне кутије и осталу опрему.
Урачунати такође и све трошкове који би могли настати услед потребе за
уклањањем оштећења насталих радом на извођењу електроинсталација.
Материјал и опрема морају да буду нови у оригиналном паковању, атестирани, са
важећом гаранцијом произвођача у тренутку уградње и гарантном обавезом
извођача до краја гарантног периода предвиђеног уговором.
Р.Б
Опис радова

1

1.1

1.2

Испорука и монтажа главног 19"
РЕК ормана , у сервер соби ознаке
РЕК_01. Орман комплет, монтиран
са свим пасивним елементима и
монтажним прибором.
Кућиште Rittal или одговарајући
габарита 800x1000x2000 висине
42HE , самостојећи, са стакленим
вратима заштићених фолијом,
бравом и кључем, са
_фиксним 19" рамом,
_блоком од 4 вентилатора и
термостатом
_блоком за AC напајање 8x 230VAC
и пренапонском заштитом
_комплетом за уземљење,
_са потребним носачима са
поклопцима за вођење и уређење
каблова. Комплетно по кућишту.
Фибер оптички преспојни панел
19"/1U са 12 слотова са дуплекс LC
адаптерима (до 24 фибер влакна) са
слајд механизмом и сплајс касетама

ј.м

Укупна
кол. Цена по цена
јединици без
мере
ПДВ-а

кпл.

1

ком.

1
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1.3

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

1.12
1.13

1.14

1.15
1.16

2

Преспојни, метални панел са 24
портова за оклопљене keystone
модуле, са уземљењем и носачем
каблова , Cat 6a.
Keystone модул STP RJ-45 kat. 6A у
потпуности оклопљен, монтажа без
алата, преноси 10Gb/s Ethernet
Телефонски преспојни панел,
25xMMT, LSA, 1HU Cat3.
Хоризонтални ранжирни елемент
1HЕ са поклопцем
Полица за активну опрему,
минималне дубине 400 мм
Празан панел за попуну 2H
Празан панел за попуну 1H
Полица за активну опрему, дубине
800 мм
Преспојни фабрички каблови cat6А,
одређених дужина према следећем:
количина по потреби за конкретну
конфигурацију
UPS 1500VA/1200W pure sinewave,
RJ45, USB, rack 19"-2U монтажа
Cisco Catalyst C2960S-24TS-L (Cisco
IOS softver: LAN Base) switch са
FlexStack каблом од 0.5m, са
конфигурисањем софтверских
параметара или одговарајући
Cisco SFP GLC-LH-SM оптички
модул или одговарајући у пару са
тачком 1.13
Фибер дуплекс преспојни кабл LCLC 2m, singlemode 9/125
Термоскупљајућа цевчица, 60 мм за
фиксирање и заштиту споја фибер
кабла приликом фузионог
сплајсовања
Комплет материјал и рад

ком.

4

ком.

96

ком.

4

ком.

11

ком.
ком.
ком.

1
1
1

ком.

3

кпл.

1

ком.

1

ком.

3

ком.

2

ком.

4

ком.
кпл.

8
1

Испорука и монтажа помоћног 19"
REK ормана , ознаке REK_02.
Орман комплет, монтиран са свим
пасивним елементима и монтажним
прибором.
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2.1

Кућиште Rittal или одговарајући,
габарита 800x800x1800 висине
38HE , самостојећи, са стакленим
вратима заштићених фолијом,
бравом и кључем, са
_фиксним 19" рамом,
_блоком од 4 вентилатора и
термостатом
_блоком за AC напајање 8x 230VAC
и пренапонском заштититом
_комплетом за уземљење,
_са потребним носачима са
поклопцима за вођење и уређење
каблова. Комплетно по кућишту.
Фибер оптички преспојни панел
19"/1U са 12 слотова са duplex LC
адаптерима (до 24 фибер влакна) са
слајд механизмом и сплајс касетама
Преспојни, метални панел са 24
портова за оклопљене (metal
shielded) keystone модуле, са
уземљењем и носачем каблова , Cat
6a, сличан Telegärtner.
Keystone модул STP RJ-45 kat. 6A у
потпуности оклопљен, монтажа без
алата, преноси 10Gb/s Ethernet
Телефонски преспојни панел,
25xMMT,19", LSA, 1HU Cat3.

кпл.

1

ком.

1

ком.

3

ком.

56

ком.

2

Хоризонтални ранжирни елемент
1HЕ са поклопцем

ком.

10

Полице за активну опрему,
минималне дубине 400 мм

ком.

2

2.8

Празан панел за попуну 2H

ком.

3

2.9

Празан панел за попуну 1H
Преспојни фабрички каблови cat6А,
одређених дужина према следећем:
количина по потреби за конкретну
конфигурацију
UPS 750VA/650W pure sinewave,
rack 19"-2U монтажа.
Cisco Catalyst C2960S-24TS-L (Cisco
IOS softver: LAN Base) switch са
конфигурисањем софтверских
параметара.или одговарајући
Cisco SFP GLC-LH-SM оптички
модул или одговарајући у пару са
тачком 2.12
Фибер дуплекс преспојни кабл LCLC 2m, singlemode 9/125

ком.

1

кпл.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

2

2.2

2.3

2.4

2.5
2.6
2.7

2.10

2.11
2.12

2.13

2.14
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2.15

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

3.10

Термоскупљајућа цевчица, 60 мм за
фиксирање и заштиту споја фибер
кабла приликом фузионог
сплајсовања
Комплет материјал и рад
Испорука и монтажа помоћног 19"
REK ормана , ознаке REK_03.
Орман комплет, монтиран са свим
пасивним елементима и монтажним
прибором.
Кућиште Conteq или одговарајучи,
габарита 600x500x788 висине 15HE
, назидни, са стакленим вратима
заштићених фолијом, бравом и
кључем, са
_фиксним 19" рамом,
_блоком од 2 вентилатора и
термостатом
_блоком за AC напајање 8x 230VAC
и пренапонском заштитом
_комплетом за уземљење,
_са потребним носачима за вођење
и уређење каблова. Комплетно по
кућишту.
Фибер оптички преспојни панел
19"/1U са 12 слотова за duplex LC
адаптере (до 24 фибер влакна) са
слајд механизмом и сплајс касетама
Преспојни, метални панел са 24
портова за оклопљене (metal
shielded) keystone модуле, са
уземљењем и носачем каблова , Cat
6a, сличан Telegärtner.
Keystone модул STP RJ-45 kat. 6A у
потпуности оклопљен, монтажа без
алата, преноси 10Gb/s Ethernet
Телефонски преспојни панел,
25xMMT,19", LSA, 1HU Cat3.
Хоризонтални ранжирни елемент
1HЕ са поклопцем
Полице за активну опрему,
минималне дубине 300 мм
Празан панел за попуну 2H
Преспојни фабрички каблови cat6А,
одређених дужина према следећем:
количина по потреби за конкретну
конфигурацију
UPS 650VA/420W line interactive,
rack 19"-1U монтажа

ком.
кпл

4
1

кпл.

1

ком.

1

ком.

2

ком.

26

ком.

1

ком.

10

ком.
ком.

1
1

кпл.

1

ком.

1
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3.11

3.12

3.13
3.14

Cisco Catalyst C2960S-24TS-L (Cisco
IOS softver: LAN Base) switch са
конфигурисањем софтверских
параметара.или одговарајући
Cisco SFP GLC-LH-SM оптички
модул или одговарајући у пару са
тачком 3.11
Фибер дуплекс преспојни кабл LCLC 2m, singlemode 9/125
Термоскупљајућа цевчица, 60 mm за
фиксирање и заштиту споја фибер
кабла приликом фузионог
сплајсовања
Комплет материјал и рад

ком.

1

ком.

1

ком.

2

ком.
кпл

4
1

ком.

38

ком.
ком.

38
38

Комплет материјал и рад

ком.
кпл

73
1

Испорука и полагање безхалогених
U/FTPкаблова категорије 6А на
унапред монтиране кабловске
регале и POK развод по траси која
се одређује пројектом. Кабл се води
од преспојних панела у REK_01
ормана до локалних утичница
развода. До сваке утичнице полажу
се два кабла паралелно.
U/FTP cat 6A, без халогена
Комплет материјал и рад

м
кпл

1997
1

Испорука материјала и израда
уземљења за REK_01 орман са
проводником P/F 1x 16мм2 и
стандардним спојним материјалом.
Уземљење спојити на темељни
уземљивач објекта.
Комплет материјал и рад

м
кпл

10
1

КАБЛИРАЊЕ/ПРИЗЕМЉЕ
4

4.1
4.2
4.3
4.4

5

6

Испорука и монтажа на зид са
повезивањем дупле RJ45 утичнице
за LAN мрежу cat6А.
Назидна кутија за утичнице,
80x80x40мм
Адаптер 45x45, коси, 2 порта са
застором
Маска са механизмом
Keystone модул STP RJ-45 kat. 6A у
потпуности оклопљен, монтажа без
алата, преноси 10Gb/s Ethernet
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7

7.1
7.2

8

8.1
8.2

9

8.1

За потребе примарног каблирања,
испорука и полагање оптичког кабла
на унапред монтиране кабловске
регале или POK канале по траси
која се одређује пројектом и
телефонског кабла. Телефонски
кабл се води између преспојних
панела у REK_01 ормара и реглета
постојећег изводног телефонског
ормара. Оптички кабл се не
терминира, већ оставља за будућу
употребу.
Оптички кабл 2x4; 9/125
мономоде,G.652.A, без халогена
Телефонски кабл сличан типу TI44
25x2x0.6, без халогена
Комплет материјал и рад

м

20

м
кпл

20
1

Испорука и монтажа металних
ватроотпорних поцинкованих
кабловских регала сл. производу
OBO Betterman по трасама
утврђеним у пројекту. Позиција
обухвата сав потребан монтажни
материјал, бакарне плетенице,
конзоле, спојне елементе и др. све
према упутству произвођача. Све
комплетно на висини cca 3.3 м.
Регали предвиђени за каблове LAN
и остале инсталације слабе струје
регал RKS 50/200
регал RKS 50/100
Комплет материјал и рад

м
м
кпл

36
26
1

Испорука и монтажа пластичних
самогасивих кабловских канала са
поклопцем сл. производу KOPOS
LH по трасама утврђеним у
пројекту. Позиција обухвата сав
потребан монтажни материјал, све
према упутству произвођача. POK
канал предвиђени за каблове LAN и
остале инсталације слабе струје.
POK канал 60x40 mm
Комплет материјал и рад

м
кпл

155
1

КАБЛИРАЊЕ/СПРАТ
10

Испорука и монтажа на зид са
повезивањем дупле RJ45 утичнице
за LAN мрежу Cat 6A.
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10.1
10.2
10.3
10.4

11

12

13

13.1
13.2

Надзидна кутија за утичнице,
80x80x40мм
Адаптер 45x45, коси, 2 порта са
застором
Маска са механизмом
Keystone модул STP RJ-45 kat. 6A у
потпуности оклопљен, монтажа без
алата, преноси 10Gb/s Ethernet

ком.

27

ком.
ком.

27
27

Комплет материјал и рад

ком.
кпл

54
1

Испорука и полагање безхалогених
U/FTP каблова категорије 6А на
унапред монтиране кабловске
регале и ПОК развод по траси која
се одређује пројектом. Кабл се води
од преспојних панела у REK_02
ормана до локалних утичница
развода. До сваке утичнице полажу
се два кабла паралелно.
U/FTP cat 6A, без халогена
Комплет материјал и рад

м
кпл

1003
1

Испорука материјала и израда
уземљења за РЕК_02 орман са
проводником P/F 1x 16mm2 и
стандардним спојним материјалом.
Уземљење спојити на темељни
уземљивач објекта.
Комплет материјал и рад

м
кпл

12
1

м

17

м
кпл

17
1

За потребе примарног каблирања,
испорука и полагање оптичког кабла
на унапред монтиране кабловске
регале или POK канале по траси
која се одређује пројектом и
телефонског кабла. Телефонски
кабл се води и терминира на
телефонским преспојним панелима
REK_01 и REK_02 ормана. Оптички
кабл се води и терминира на
оптичким преспојним панелима
REK_01 и REK_02 ормана.
Оптички кабл 2x4; 9/125 мономоде,
G.652.A без халогена
Телефонски кабал сличан типу TI44
25x2x0.6, без халогена
Комплет материјал и рад

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ бр.404-70

11/ 59

14

14.1
14.2

15

15.1

Испорука и монтажа металних
ватроотпорних поцинкованих
кабловских регала сл. производу
OBO Betterman по трасама
утврђеним у пројекту. Позиција
обухвата сав потребан монтажни
материјал, бакарне плетенице,
конзоле, спојне елементе и др. све
према упутству произвођача. Све
комплетно на висини cca3.3 м.
Регали предвиђени за каблове LAN
и остале инсталације слабе струје
регал RKS 50/200
регал RKS 50/100
Комплет материјал и рад

м
м
кпл

2
58
1

Испорука и монтажа пластичних
самогасивих кабловских канала са
поклопцем сл. производу KOPOS
LH по трасама утврђеним у
пројекту. Позиција обухвата сав
потребан монтажни материјал, све
према упутству произвођача. POK
канал предвиђени за каблове LAN и
остале инсталације слабе струје.
POK канал 60x40 mm
Комплет материјал и рад

м
кпл

132
1

ком.

12

ком.
ком.

12
12

ком.
кпл

24
1

КАБЛИРАЊЕ/ПОТКРОВЉЕ
16

16.1
16.2
16.3
16.4

17

Испорука и монтажа на зид са
повезивањем дупле RJ45 утичнице
за LAN мрежу cat 6А.
Назидна кутија за утичнице,
80x80x40мм
Адаптер 45x45, коси, 2 порта са
застором
Маска са механизмом
Telegärtner AMJ модул STP RJ-45
kat. 6A у потпуности оклопљен,
монтажа без алата, преноси 10Gb/s
Ethernet или одговарајући
Комплет материјал и рад
Испорука, полагање и увлачење
безхалогених U/FTP каблова
категорије 6А на унапред монтиране
PO канале или савитљива ребраста
црева по траси која се одређује
пројектом. Кабл се води од
преспојних панела у REK_03
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ормана до локалних утичница
развода. До сваке утичнице полаже
се два кабла паралелно.

18

19

19.1
19.2

U/FTP cat 6A, без халогена
Комплет материјал и рад

м
кпл

524
1

Испорука материјала и израда
уземљења за REK_03 орман са
проводником P/F 1x 16mm2 i
стандардним спојним материјалом.
Уземљење спојити на темељни
уземљивач објекта.
Комплет материјал и рад

м
кпл

12
1

За потребе примарног каблирања,
испорука и полагање оптичког кабла
на унапред монтиране POK канале
по траси која се одређује пројектом
и телефонског кабла. Телефонски
кабл се води и терминира на
телефонским преспојним панелима
REK_02 и REK_03 ормана. Оптички
кабл се води и терминира на
оптичким преспојним панелима
REK_02 и REK_03 ормана.
Оптички кабл 2x4; 9/125 мономоде,
G.652.A, без халогена
Телефонски кабал сличан типу
TI44 25x2x0.6, без халогена
Комплет материјал и рад

20

20.1
20.2

Испорука и полагање ребрастих
савитљивих самогасивих црева сл.
производу Kopos LPFLEX, изнад
спуштеног плафона, на одстојним
обујмицама, по трасама утврђеним
у пројекту. Позиција обухвата сав
потребан монтажни материјал, све
према упутству произвођача.
Ребрасто савитљиво црево,
самогасиво (Ø32/24,3mm)
Ребрасто савитљиво црево,
самогасиво (Ø16/10,7mm)
Комплет материјал и рад

м

7

м
кпл

7
1

м

17

м
кпл

12
1
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21

21.1

Испорука и монтажа пластичних
самогасивих кабловских канала са
поклопцем сл. производу KOPOS
LH по трасама утврђеним у
пројекту. Позиција обухвата сав
потребан монтажни материјал, све
према упутству произвођача. POK
канал предвиђени за каблове LAN и
остале инсталације слабе струје.
POK канал 60x40 mm
Комплет материјал и рад

м
кпл

82
1

Преспојни кабл cat6А, дужине 2 м
Преспојни кабл cat6А, дужине 3 м
Комплет материјал и рад

ком
ком
кпл

100
50
1

Означавање каблова на страни
утичнице и у комуникационом
ормару у току извођења и
означавање код фине монтаже на
утичници и на припадајућем панелу
са свим ситним неспецифицираним
инсталационим материјалом.
Комплет материјал и рад

ком
кпл

275
1

Мерење оптике за сва влакна
Комплет материјал и рад

кпл

1

Комплет материјал и рад

кпл

1

Преглед изведене инсталације и
пуштање у рад, радови на
премештању две постојеће
Panasonic телефонске централе, са
пуштањем у рад истих,ситан
непредвиђен материјал и радови.
Комплет материјал и рад

кпл

1

ОСТАЛИ РАДОВИ
22

22.1
22.2

23

24

25

26

Испорука и монтажа преспојног
кабла cat6А, за повезивање рачунара
и IP телефона на зидне утичнице

Мерење U/FTP сегмента на свим
трасама и писмени извештај са
атестом о добијеним резултатима.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ бр.404-70

14/ 59

27

Извршити израду пројекта
изведеног стања, инсталација,
структурног каблирања, на
оригиналним нацртима, урађеним
по завршетку свих радова и у које
унети све измене које су настале у
току извођења и које су договорене
и одобрене са пројектантом и
надзорним органом. Пројекат
изведеног стања у 3 примерка и у
електронској форми предати
инвеститору приликом техничког
пријема.
Комплет материјал и рад

кпл

1

Зa опрему код које је наведен као референтни модел прoизвoђaч и тип уређаја, пoнуђaч
мoжe дa пoнуди oдгoвaрajућу кoмпoнeнту/урeђaj истoг прoизвoђaчa, идeнтичнoг или
унaпрeђeнoг тeхничкoг квaлитeтa, укoликo сe зaхтeвaнo нe мoжe нaћи нa тржишту. Taкoђe,
пoнуђaч мoжe пoнудити oдгoвaрajућу кoмпoнeнту/урeђaj другoг прoизвoђaчa. У случају да
понуђач понуди oдгoвaрajући уређај другог произвођача уз понуду је потребно приложити
оригинал потврду произвођача или представништва (локалне или регионалне канцеларије)
произвођача за територију Републике Србије да је понуђени уређај одговарајући са
захтеваним.
Понуђач може да изврши обилазак локације у згради општине Мали Зворник у
временском периоду сваког радног дана од 10 до 14 часова до истека рока за подношење
понуда на телефон 015/472-270
Рок завршетка радова не дужи од 50 календарских дана од дана увођења у посао.
Извођач се обавезује да отпочне са извођењем радова у року од 15 дана од дана потписивања
уговора.
Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 2 (две) године и тече од потписивања
записника о примопредаји радова
III Техничка документација
Пројектна документација се може погледати код Наручиоца.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.
75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2)
Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и немају забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде
5) Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 76.
Закона.

1.2.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач.
1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1.
тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

1.3.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача,
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.
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1.

1.1

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
за учешће из члана 75. Закона
о јавним набавкама
Да је регистрован код
надлежног органа, односно да
је уписан у одговарајући
регистар
Члан 75. став 1. тачка 1. Закона
о јавним набавкама
Да понуђач и његов законски
заступник није осуђиван за:

1.2.
1. неко од кривичних дела као
члан организоване
криминалне групе,
2. кривична дела против
привреде,
3. кривична дела против
животне средине,
4. кривично дело против
примања и давања мита и
5. кривично дело преваре
Члан 75. став 1. тачка 2. Закона
о јавним набавкама

Упутство како се доказује испуњеност услова
Доказивање испуњености обавезних услова за
правна лица као понуђача, за предузетнике као
понуђаче и за физичка лица као понуђаче
- Правно лице - извод из регистра Агенције за
привредне регистре односно извод из регистра
надлежног суда односно полицијске управе
- Предузетник - извод из регистра Агенције за
привредне регистре или извод из одговарајућег
регистра
- Физичко лице - /
Као доказ прилаже се:
1. За правно лице као понуђача
- Извод из казнене евиденције, односно уверење
основног суда на чијем је подручју седиште
домаћег правног лица, односно представништва
или огранка страног правног лица
- Извод из казнене евиденције Посебног
одељења за организовани криминал Вишег суда
у Београду
2. За законског заступника правног лица
Извод из казнене евиденције надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих
послова да лице није осуђивано за неко од
наведених кривичних дела (захтев за издавање се
може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта)
3. За предузетника као понуђача
Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова да лице није осуђивано за
неко од наведених кривичних дела (захтев за
издавање се може поднети према месту рођења
или према месту пребивалишта)
4. За физичко лице као понуђача
Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова да лице није осуђивано за
неко од наведених кривичних дела (захтев за
издавање се може поднети према месту рођења
или према месту пребивалишта).
Докази који се прилажу по одредбама ове тачке
не могу бити старији од два месеца пре
отварања понуда
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1.3.

Да је измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране
државе када има седиште на
њеној територији
Члан 75. став 1. тачка 3. Закона о
јавним набавкама

1.4

1.5

2.
1.

Да понуђач има важећу дозволу
надлежног органа за обављање
делатности из предмета јавне
набавке, ако је таква дозвола
предвиђена посебним прописом
Члан 75. став 1. тачка 4. Закона о
јавним набавкама
Понуђач је дужан да при
састављању понуде изричито
наведе да је поштовао обавезе
које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и
да нема забрану обављања
делатности која је на снази у
време подношења понуде (члан
75. став 2. Закона).
ДОДАТНИ УСЛОВИ
за учешће из члана 76.
Закона о јавним набавкама
Кадровски капацитет: - најмање
једног запосленог
електроинжењера са важећом
лиценцом 453 – одговорни
извођач радова
телекомуникационих система
мрежа и система,
Најмање 1 запосленог техничке
струке минимум средња
стручна спрема са положеним
испитом за заштиту од пожара

Као доказ подносилац понуде прилаже :
1. Уверење Пореске управе Министарства
финансија Републике Србије да је измирио
доспеле порезе и доприносе
2. Уверење Пореске управе јединице локалне
самоуправе да је измирио обавезе по основну
изворних локалних јавних прихода
или потврда надлежног органа да се понуђач
налази у поступку приватизације.
Докази који се прилажу не могу бити старији
од два месеца пре отварања понуда

/

Попуњен Образац изјаве (Образац10)

Да су запослени на неодређено или одређено време
1) Копије радних књижица, М обрасце,
односно пријава, промена и одјава на
обавезно
социјално
осигурање
запослених за све тражене запослене
или копије Уговора о делу
2) одговарајућу тражену лиценцу и
потврде да су оне важеће; потврда не
старија од 12 месеци до дана слања
позива за подношење понуда,
односно објављивања позива за
подношење понуда на Порталу
јавних набавки
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Пословни капацитет:
Понуђач мора да достави
најмање 1 потврду да је у
последње три године (2012,
2013 и 2014) до дана
објављивања овог јавног позива,
извршио извођење радова на
рачунарској мрежи са најмање
100 прикључних места.

Доказ:(Образац број XII )-Потврда за референцу

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу
са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Наручилац пре доношења одлуке о додели уговора може да од понуђача чија је
понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о
испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
Понуђач (подизвођач или члан групе) који је уписан у Регистар понуђача, уместо
доказа по тачкама 1-4. из члана 75. ЗЈН, прилаже копију Решења о упису у Регистар
понуђача, односно наводи интернет адресу на којој се тај податак може проверити
Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде.
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.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке радови Структурно каблирање у згради општине број 404-68,
испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији);

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ бр.404-70

20/ 59

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача]
у поступку јавне набавке радови- Структурно каблирање у згради општине број 404-68
,испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште
на њеној територији).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу:Општина Мали Зворник, Краља Петра I бр. 38,Мали Зворник,са
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку Структурно каблирање у згради општине ЈН број
404-68/2- НЕ ОТВАРАТИ -”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране понуђача
до
23.09.2015.год. до 12 часова.
Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Општине Мали Зворник Краља Петра I
38, 15318 Мали Зворник у сали општинског већа. Понуде ће се отварати 23.09.2015
године у 12.15 часова.
Понуда мора да садржи Образац понуде, све доказе (прилоге) тражене конкурсном
документацијом, као и попуњене, потписане и оверене све обрасце из конкурсне
документације. Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације
са свим страницама преузете конкурсне документације (1 - 58), са свим наведеним траженим
подацима
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена 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 и биће враћене понуђачу неотворене.
3. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде 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 треба доставити на адресу: Општине Мали Зворник,
Краља Петра I бр.38,Мали Зворник са назнаком:
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„Измена понуде за јавну набавку радови- Структурно каблирање у згради
ЈНМВ бр.404-68/2- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку радови- Структурно каблирање у згради
ЈНМВ бр.404-68/2- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку радови- Структурно каблирање у згради
ЈНМВ бр.404-68/2- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радови- Структурно каблирање
општине ЈНМВ бр.404-68/2- НЕ ОТВАРАТИ”.

општине
општине
општине
у згради

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. РЕЛЕВАНТАН ДОКАЗ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ
НИСУ ИСПУНИЛИ ОБАВЕЗЕ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
(НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА)
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године
пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23 и 25. Закона;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања
позива за подношење понуда у поступку јавне набавке. Доказ наведеног може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке
или испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом
односно уговором
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење
обавеза у ранијим поступцима јавне или по раније закљученим уговорима о јавним
набавкама.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који
се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је
предмет јавне набавке истоврсан.
Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача
уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе
понуђача.
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7.СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА
Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате
благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, тј.
понуде које су одговарајуће и прихватљиве.
Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.
 Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року
одређеном у позиву за подношење понуда
 Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно
испуњава све услове из техничке спецификације
 Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због
битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права
наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне
набавке.
РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
Понуда ће бити одбијена:
1) уколико није благовремена
2) уколико поседује битне недостатке
3) уколико није одговарајућа
4) уколико ограничава права наручиоца
5) уколико условљава права наручиоца
6) уколико ограничава обавезе понуђача
7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке
БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:
1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће
2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће
3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења
4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног
5) уколико понуда садржи неке друге недостатке због којих није могуће утврдити
стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама
8.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
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.
Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете супротно забрани из чл. 87. ст. 4
Закона о јавним набавкама.
Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из
члана 75. став 1. тачка 1- 4. Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из чл.
75. ст. 1 тачка 5. Закона о јавним набавкама за део набавке који ће извршити преко
подизвођача.
Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење предметне набавке,
делимично поверити подизвођачу и дужан је да у Обрасцу понуде наведе све тражене
податке за подизвођача, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50% и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача. Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај
подизвођач ће бити наведен у уговору.
Све остале обрасце у понуди и уговор са наручиоцем, без обзира на број подизвођача,
попуњава, печатом оверава и потписује понуђач. Понуђач у потпуности одговара за
извршење уговореног посла наручиоцу, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
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9. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
Понуду може поднети и група понуђача.
Понуђач које је поднео понуду самостално не може истовремено учествовати у заједничкој
понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде потребно је навести све
учеснике у заједничкој понуди.
Сваки учесник у заједничкој понуди мора испуњавати услове из члана 75. став 1. тачкe 1-4.
Закона о јавним набавкама а додатне услове испуњавају заједно
У складу са чланом 81. став 4. Закона о јавним набавкама, саставни део заједничке понуде је
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу, обавезују на извршење
јавне набавке.
Споразум о заједничком извршењу обавезно садржи податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем
 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
У складу са чланом 81. став 5. Закона, споразумом је потребно уредити и регулисати следећа
питања, односно навести податке о:
-понуђачу који ће у име групе потписивати образце из конкурсне документације,
-понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
-понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
-понуђачу који ће издати рачун, рачуну на који ће бити извршено плаћање.
10. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОД СТРАНЕ ЗАДРУГЕ
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.
11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
11.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања најдуже до 45 дана од дана испостављања привремене ситуације
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
11.2. Захтев у погледу рока завршетка радова:
Рок завршетка радова не дужи од 50 календарских дана од дана увођења у посао.
Извођач се обавезује да отпочне са извођењем радова у року од 15 дана од дана потписивања
уговора.
11.3. Гаранција
Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 2 (две) године и тече од потписивања
записника о примопредаји радова
11.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
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Понуђач може да изврши обилазак локације у згради општине Мали Зворник у
временском периоду сваког радног дана од 10 до 14 часова до истека рока за подношење
понуда на телефон 015/472-270
12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ 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 цена без пореза на додату вредност.
У цену су урачунати сви трошкови везани за услугу која је предмет јавне набавке.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
14. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група
понуђача је у обавези да уз понуду достави :
Изабрани понуђач је дужан да Наручиоцу достави:
1. У тренутку закључења уговора а најкасније у року од 5 дана од дана закључења истог
изабрани понуђач дужан је да преда Наручиоцу бланко соло меницу прописно потписана и
оверена, која ће представљати средство обезбеђења за добро извршење посла, са меничним
овлашћењем на попуну у износу до 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а која се
може наплатити на први позив, без права на приговор, а у корист Наручиоца са роком
важења 30 дана дужим од рока за коначно извршење посла.
.
Уз меницу изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа:


прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање
и подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично
овлашћење),
 фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога
за пренос средстава и
 фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање
понуђача
 фотокопију захтева за регистрацију менице
.У случају да понуђач не испуни преузете обавезе у предметном поступку јавне набавке,
Наручилац је овлашћен да реализује достављена средства обезбеђења од стране понуђача.
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Наручилац ће уновчити бланко соло меницу за добро извршење посла у случају да понуђач
не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором
15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца, Општине
Мали
Зворник, Краља Петра
I бр.38 Мали
Зворник
или
на email:
dragana.markovic@malizvornik.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења
у вези са припремањем понуде,при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене
недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока
за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор
објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 404-68
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 чланом 20.
Закона.
16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
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 (члан 93. Закона).
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.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена“.
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18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ
ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок завршетка радова.
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве кандидат односно
заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора ,односно оквирног споразума у
конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због
поступања наручиоца противно одредбама овог закона
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу,а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страницим, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева
за заштиту права. Захтев за заштиту права који се оспорава врста поступка, садржина позива
за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда ,а
у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационог поступка ,ако је примљен од
стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда,без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока
за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. Став 3. ЗЈН, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. Става 3. и 4. ЗЈН, 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.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у
складу са одредбама члана 150. овог закона.
После доношења одлуке о додели уговора,за јавну набавку мале вредности и доношења
одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а овог закона,
рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу
Јавних набавки..
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00
динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, у пољу „позив на
број“ уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту
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права, сврха: Такса за ЗПП са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике
Србије). Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци наручилац је дужан да достави понуђачу којем је уговор додељен у
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
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) Закона.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ бр.404-70

29/ 59

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радови- Структурно
каблирање у згради општине ЈНМВ бр.404-68/2
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ бр.404-70

30/ 59

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

2)

који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

који

ће

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СПЕЦИФИКАЦИЈА
- Структурно каблирање у згради општине ЈНМВ бр.404-68/2
Напомена:
Цена за сваку тачку овог предмера мора обухватити испоруку, транспорт и
монтажу, спајање по потреби, уземљење, те довођење ставке у стање потпуне
функционалности. У цену укалкулисати сав потребан материјал, спојни,
монтажни, и остали материјал потребан за потпуно функционисање поједине
ставке. Радећи понуду треба имати на уму најновије важеће прописе за ову врсту
инсталације.Сва опрема иста или бољих карактеристика као наведена. У цену
урачунати сва потребна штемања за каблове, разводне кутије и осталу опрему.
Урачунати такође и све трошкове који би могли настати услед потребе за
уклањањем оштећења насталих радом на извођењу електроинсталација.
Материјал и опрема морају да буду нови у оригиналном паковању, атестирани, са
важећом гаранцијом произвођача у тренутку уградње и гарантном обавезом
извођача до краја гарантног периода предвиђеног уговором.
Р.Б
Опис радова

1

1.1

Испорука и монтажа главног 19"
РЕК ормана , у сервер соби ознаке
РЕК_01. Орман комплет, монтиран
са свим пасивним елементима и
монтажним прибором.
Кућиште Rittal или одговарајући
габарита 800x1000x2000 висине
42HE , самостојећи, са стакленим
вратима заштићених фолијом,
бравом и кључем, са
_фиксним 19" рамом,
_блоком од 4 вентилатора и
термостатом
_блоком за AC напајање 8x 230VAC
и пренапонском заштитом
_комплетом за уземљење,
_са потребним носачима са
поклопцима за вођење и уређење
каблова. Комплетно по кућишту.

ј.м

кпл.

Укупна
кол. Цена по цена
јединици без
мере
ПДВ-а

1
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1.2

1.3

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

1.12
1.13

1.14

1.15
1.16

2

Фибер оптички преспојни панел
19"/1U са 12 слотова са дуплекс LC
адаптерима (до 24 фибер влакна) са
слајд механизмом и сплајс касетама
Преспојни, метални панел са 24
портова за оклопљене keystone
модуле, са уземљењем и носачем
каблова , Cat 6a.
Keystone модул STP RJ-45 kat. 6A у
потпуности оклопљен, монтажа без
алата, преноси 10Gb/s Ethernet
Телефонски преспојни панел,
25xMMT, LSA, 1HU Cat3.
Хоризонтални ранжирни елемент
1HЕ са поклопцем
Полица за активну опрему,
минималне дубине 400 мм
Празан панел за попуну 2H
Празан панел за попуну 1H
Полица за активну опрему, дубине
800 мм
Преспојни фабрички каблови cat6А,
одређених дужина према следећем:
количина по потреби за конкретну
конфигурацију
UPS 1500VA/1200W pure sinewave,
RJ45, USB, rack 19"-2U монтажа
Cisco Catalyst C2960S-24TS-L (Cisco
IOS softver: LAN Base) switch са
FlexStack каблом од 0.5m, са
конфигурисањем софтверских
параметара или одговарајући
Cisco SFP GLC-LH-SM оптички
модул или одговарајући у пару са
тачком 2.12
Фибер дуплекс преспојни кабл LCLC 2m, singlemode 9/125
Термоскупљајућа цевчица, 60 мм за
фиксирање и заштиту споја фибер
кабла приликом фузионог
сплајсовања
Комплет материјал и рад

ком.

1

ком.

4

ком.

96

ком.

4

ком.

11

ком.
ком.
ком.

1
1
1

ком.

3

кпл.

1

ком.

1

ком.

3

ком.

2

ком.

4

ком.
кпл.

8
1

Испорука и монтажа помоћног 19"
REK ормана , ознаке REK_02.
Орман комплет, монтиран са свим
пасивним елементима и монтажним
прибором.
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2.1

Кућиште Rittal или одговарајући,
габарита 800x800x1800 висине
38HE , самостојећи, са стакленим
вратима заштићених фолијом,
бравом и кључем, са
_фиксним 19" рамом,
_блоком од 4 вентилатора и
термостатом
_блоком за AC напајање 8x 230VAC
и пренапонском заштититом
_комплетом за уземљење,
_са потребним носачима са
поклопцима за вођење и уређење
каблова. Комплетно по кућишту.
Фибер оптички преспојни панел
19"/1U са 12 слотова са duplex LC
адаптерима (до 24 фибер влакна) са
слајд механизмом и сплајс касетама
Преспојни, метални панел са 24
портова за оклопљене (metal
shielded) keystone модуле, са
уземљењем и носачем каблова , Cat
6a, сличан Telegärtner.
Keystone модул STP RJ-45 kat. 6A у
потпуности оклопљен, монтажа без
алата, преноси 10Gb/s Ethernet
Телефонски преспојни панел,
25xMMT,19", LSA, 1HU Cat3.

кпл.

1

ком.

1

ком.

3

ком.

56

ком.

2

Хоризонтални ранжирни елемент
1HЕ са поклопцем

ком.

10

Полице за активну опрему,
минималне дубине 400 мм

ком.

2

2.8

Празан панел за попуну 2H

ком.

3

2.9

Празан панел за попуну 1H
Преспојни фабрички каблови cat6А,
одређених дужина према следећем:
количина по потреби за конкретну
конфигурацију
UPS 750VA/650W pure sinewave,
rack 19"-2U монтажа.
Cisco Catalyst C2960S-24TS-L (Cisco
IOS softver: LAN Base) switch са
конфигурисањем софтверских
параметара.или одговарајући
Cisco SFP GLC-LH-SM оптички
модул или одговарајући у пару са
тачком 2.12
Фибер дуплекс преспојни кабл LCLC 2m, singlemode 9/125

ком.

1

кпл.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

2

2.2

2.3

2.4

2.5
2.6
2.7

2.10

2.11
2.12

2.13

2.14
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2.15

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

3.10

Термоскупљајућа цевчица, 60 мм за
фиксирање и заштиту споја фибер
кабла приликом фузионог
сплајсовања
Комплет материјал и рад
Испорука и монтажа помоћног 19"
REK ормана , ознаке REK_03.
Орман комплет, монтиран са свим
пасивним елементима и монтажним
прибором.
Кућиште Conteq или одговарајучи,
габарита 600x500x788 висине 15HE
, назидни, са стакленим вратима
заштићених фолијом, бравом и
кључем, са
_фиксним 19" рамом,
_блоком од 2 вентилатора и
термостатом
_блоком за AC напајање 8x 230VAC
и пренапонском заштитом
_комплетом за уземљење,
_са потребним носачима за вођење
и уређење каблова. Комплетно по
кућишту.
Фибер оптички преспојни панел
19"/1U са 12 слотова за duplex LC
адаптере (до 24 фибер влакна) са
слајд механизмом и сплајс касетама
Преспојни, метални панел са 24
портова за оклопљене (metal
shielded) keystone модуле, са
уземљењем и носачем каблова , Cat
6a, сличан Telegärtner.
Keystone модул STP RJ-45 kat. 6A у
потпуности оклопљен, монтажа без
алата, преноси 10Gb/s Ethernet
Телефонски преспојни панел,
25xMMT,19", LSA, 1HU Cat3.
Хоризонтални ранжирни елемент
1HЕ са поклопцем
Полице за активну опрему,
минималне дубине 300 мм
Празан панел за попуну 2H
Преспојни фабрички каблови cat6А,
одређених дужина према следећем:
количина по потреби за конкретну
конфигурацију
UPS 650VA/420W line interactive,
rack 19"-1U монтажа

ком.
кпл

4
1

кпл.

1

ком.

1

ком.

2

ком.

26

ком.

1

ком.

10

ком.
ком.

1
1

кпл.

1

ком.

1
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3.11

3.12

3.13
3.14

Cisco Catalyst C2960S-24TS-L (Cisco
IOS softver: LAN Base) switch са
конфигурисањем софтверских
параметара.или одговарајући
Cisco SFP GLC-LH-SM оптички
модул или одговарајући у пару са
тачком 3.11
Фибер дуплекс преспојни кабл LCLC 2m, singlemode 9/125
Термоскупљајућа цевчица, 60 mm за
фиксирање и заштиту споја фибер
кабла приликом фузионог
сплајсовања
Комплет материјал и рад

ком.

1

ком.

1

ком.

2

ком.
кпл

4
1

ком.

38

ком.
ком.

38
38

Комплет материјал и рад

ком.
кпл

73
1

Испорука и полагање безхалогених
U/FTPкаблова категорије 6А на
унапред монтиране кабловске
регале и POK развод по траси која
се одређује пројектом. Кабл се води
од преспојних панела у REK_01
ормана до локалних утичница
развода. До сваке утичнице полажу
се два кабла паралелно.
U/FTP cat 6A, без халогена
Комплет материјал и рад

м
кпл

1997
1

Испорука материјала и израда
уземљења за REK_01 орман са
проводником P/F 1x 16мм2 и
стандардним спојним материјалом.
Уземљење спојити на темељни
уземљивач објекта.
Комплет материјал и рад

м
кпл

10
1

КАБЛИРАЊЕ/ПРИЗЕМЉЕ
4

4.1
4.2
4.3
4.4

5

6

Испорука и монтажа на зид са
повезивањем дупле RJ45 утичнице
за LAN мрежу cat6А.
Назидна кутија за утичнице,
80x80x40мм
Адаптер 45x45, коси, 2 порта са
застором
Маска са механизмом
Keystone модул STP RJ-45 kat. 6A у
потпуности оклопљен, монтажа без
алата, преноси 10Gb/s Ethernet
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7

7.1
7.2

8

8.1
8.2

9

8.1

За потребе примарног каблирања,
испорука и полагање оптичког кабла
на унапред монтиране кабловске
регале или POK канале по траси
која се одређује пројектом и
телефонског кабла. Телефонски
кабл се води између преспојних
панела у REK_01 ормара и реглета
постојећег изводног телефонског
ормара. Оптички кабл се не
терминира, већ оставља за будућу
употребу.
Оптички кабл 2x4; 9/125
мономоде,G.652.A, без халогена
Телефонски кабл сличан типу TI44
25x2x0.6, без халогена
Комплет материјал и рад

м

20

м
кпл

20
1

Испорука и монтажа металних
ватроотпорних поцинкованих
кабловских регала сл. производу
OBO Betterman по трасама
утврђеним у пројекту. Позиција
обухвата сав потребан монтажни
материјал, бакарне плетенице,
конзоле, спојне елементе и др. све
према упутству произвођача. Све
комплетно на висини cca 3.3 м.
Регали предвиђени за каблове LAN
и остале инсталације слабе струје
регал RKS 50/200
регал RKS 50/100
Комплет материјал и рад

м
м
кпл

36
26
1

Испорука и монтажа пластичних
самогасивих кабловских канала са
поклопцем сл. производу KOPOS
LH по трасама утврђеним у
пројекту. Позиција обухвата сав
потребан монтажни материјал, све
према упутству произвођача. POK
канал предвиђени за каблове LAN и
остале инсталације слабе струје.
POK канал 60x40 mm
Комплет материјал и рад

м
кпл

155
1

КАБЛИРАЊЕ/СПРАТ
10

Испорука и монтажа на зид са
повезивањем дупле RJ45 утичнице
за LAN мрежу Cat 6A.
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10.1
10.2
10.3
10.4

11

12

13

13.1
13.2

Надзидна кутија за утичнице,
80x80x40мм
Адаптер 45x45, коси, 2 порта са
застором
Маска са механизмом
Keystone модул STP RJ-45 kat. 6A у
потпуности оклопљен, монтажа без
алата, преноси 10Gb/s Ethernet

ком.

27

ком.
ком.

27
27

Комплет материјал и рад

ком.
кпл

54
1

Испорука и полагање безхалогених
U/FTP каблова категорије 6А на
унапред монтиране кабловске
регале и ПОК развод по траси која
се одређује пројектом. Кабл се води
од преспојних панела у REK_02
ормана до локалних утичница
развода. До сваке утичнице полажу
се два кабла паралелно.
U/FTP cat 6A, без халогена
Комплет материјал и рад

м
кпл

1003
1

Испорука материјала и израда
уземљења за РЕК_02 орман са
проводником P/F 1x 16mm2 и
стандардним спојним материјалом.
Уземљење спојити на темељни
уземљивач објекта.
Комплет материјал и рад

м
кпл

12
1

м

17

м
кпл

17
1

За потребе примарног каблирања,
испорука и полагање оптичког кабла
на унапред монтиране кабловске
регале или POK канале по траси
која се одређује пројектом и
телефонског кабла. Телефонски
кабл се води и терминира на
телефонским преспојним панелима
REK_01 и REK_02 ормана. Оптички
кабл се води и терминира на
оптичким преспојним панелима
REK_01 и REK_02 ормана.
Оптички кабл 2x4; 9/125 мономоде,
G.652.A без халогена
Телефонски кабал сличан типу TI44
25x2x0.6, без халогена
Комплет материјал и рад
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14

14.1
14.2

15

15.1

Испорука и монтажа металних
ватроотпорних поцинкованих
кабловских регала сл. производу
OBO Betterman по трасама
утврђеним у пројекту. Позиција
обухвата сав потребан монтажни
материјал, бакарне плетенице,
конзоле, спојне елементе и др. све
према упутству произвођача. Све
комплетно на висини cca3.3 м.
Регали предвиђени за каблове LAN
и остале инсталације слабе струје
регал RKS 50/200
регал RKS 50/100
Комплет материјал и рад

м
м
кпл

2
58
1

Испорука и монтажа пластичних
самогасивих кабловских канала са
поклопцем сл. производу KOPOS
LH по трасама утврђеним у
пројекту. Позиција обухвата сав
потребан монтажни материјал, све
према упутству произвођача. POK
канал предвиђени за каблове LAN и
остале инсталације слабе струје.
POK канал 60x40 mm
Комплет материјал и рад

м
кпл

132
1

ком.

12

ком.
ком.

12
12

ком.
кпл

24
1

КАБЛИРАЊЕ/ПОТКРОВЉЕ
16

16.1
16.2
16.3
16.4

17

Испорука и монтажа на зид са
повезивањем дупле RJ45 утичнице
за LAN мрежу cat 6А.
Назидна кутија за утичнице,
80x80x40мм
Адаптер 45x45, коси, 2 порта са
застором
Маска са механизмом
Telegärtner AMJ модул STP RJ-45
kat. 6A у потпуности оклопљен,
монтажа без алата, преноси 10Gb/s
Ethernet или одговарајући
Комплет материјал и рад
Испорука, полагање и увлачење
безхалогених U/FTP каблова
категорије 6А на унапред монтиране
PO канале или савитљива ребраста
црева по траси која се одређује
пројектом. Кабл се води од
преспојних панела у REK_03
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ормана до локалних утичница
развода. До сваке утичнице полаже
се два кабла паралелно.

18

19

19.1
19.2

U/FTP cat 6A, без халогена
Комплет материјал и рад

м
кпл

524
1

Испорука материјала и израда
уземљења за REK_03 орман са
проводником P/F 1x 16mm2 i
стандардним спојним материјалом.
Уземљење спојити на темељни
уземљивач објекта.
Комплет материјал и рад

м
кпл

12
1

За потребе примарног каблирања,
испорука и полагање оптичког кабла
на унапред монтиране POK канале
по траси која се одређује пројектом
и телефонског кабла. Телефонски
кабл се води и терминира на
телефонским преспојним панелима
REK_02 и REK_03 ормана. Оптички
кабл се води и терминира на
оптичким преспојним панелима
REK_02 и REK_03 ормана.
Оптички кабл 2x4; 9/125 мономоде,
G.652.A, без халогена
Телефонски кабал сличан типу
TI44 25x2x0.6, без халогена
Комплет материјал и рад

20

20.1
20.2

Испорука и полагање ребрастих
савитљивих самогасивих црева сл.
производу Kopos LPFLEX, изнад
спуштеног плафона, на одстојним
обујмицама, по трасама утврђеним
у пројекту. Позиција обухвата сав
потребан монтажни материјал, све
према упутству произвођача.
Ребрасто савитљиво црево,
самогасиво (Ø32/24,3mm)
Ребрасто савитљиво црево,
самогасиво (Ø16/10,7mm)
Комплет материјал и рад

м

7

м
кпл

7
1

м

17

м
кпл

12
1
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21

21.1

Испорука и монтажа пластичних
самогасивих кабловских канала са
поклопцем сл. производу KOPOS
LH по трасама утврђеним у
пројекту. Позиција обухвата сав
потребан монтажни материјал, све
према упутству произвођача. POK
канал предвиђени за каблове LAN и
остале инсталације слабе струје.
POK канал 60x40 mm
Комплет материјал и рад

м
кпл

82
1

Преспојни кабл cat6А, дужине 2 м
Преспојни кабл cat6А, дужине 3 м
Комплет материјал и рад

ком
ком
кпл

100
50
1

Означавање каблова на страни
утичнице и у комуникационом
ормару у току извођења и
означавање код фине монтаже на
утичници и на припадајућем панелу
са свим ситним неспецифицираним
инсталационим материјалом.
Комплет материјал и рад

ком
кпл

275
1

Мерење оптике за сва влакна
Комплет материјал и рад

кпл

1

Комплет материјал и рад

кпл

1

Преглед изведене инсталације и
пуштање у рад, радови на
премештању две постојеће
Panasonic телефонске централе, са
пуштањем у рад истих,ситан
непредвиђен материјал и радови.
Комплет материјал и рад

кпл

1

ОСТАЛИ РАДОВИ
22

22.1
22.2

23

24

25

26

Испорука и монтажа преспојног
кабла cat6А, за повезивање рачунара
и IP телефона на зидне утичнице

Мерење U/FTP сегмента на свим
трасама и писмени извештај са
атестом о добијеним резултатима.
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27

Извршити израду пројекта
изведеног стања, инсталација,
структурног каблирања, на
оригиналним нацртима, урађеним
по завршетку свих радова и у које
унети све измене које су настале у
току извођења и које су договорене
и одобрене са пројектантом и
надзорним органом. Пројекат
изведеног стања у 3 примерка и у
електронској форми предати
инвеститору приликом техничког
пријема.
Комплет материјал и рад

кпл

1

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а(динара):
УКУПНО СА ПДВ-ом (динара):

У цену морају бити урачунати сви трошкови
НАПОМЕНЕ:
У цену урачунати (неће се посебно плаћати):
1. Набавку, транспорт и уградњу материјала;
2. Заштиту места рада од прашине и оштећења (по потреби направити заштиту са
подконструкцијом и дебљом PVC фолијом), због посебног значаја објекта, сви радови се
морају радити са неопходном заштитом осталих елемената ентеријера, опреме..., да се
прашина не простире са места рада у околину;
3. Чишћење места извођења радова - свакодневно чишћење - завршно чишћење свих
површина;

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М.П. _____________________________
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4)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ радовиНа основу објављеног јавног позива за доделу уговора за јавну набавку– Структурно
каблирање у општини достављамо Вам следећу
ПОНУДУ
1. Да квалитетно извршимо све радове у складу са наведеним условима из конкурсне
документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:
а) самостално

б) заједничка понуда

ц) са подизвођачем

Напомена: Заокружити једну од понуђених опција
Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:
Укупна вредност ПДВ-а по стопи од 20%:
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом
Словима:

дин.
дин.
дин.

2.Рок плаћања :у року од _____дана од дана испостављања привремене ситуације (најдуже до
45 дана од дана испостављања привремене ситуације )
3.Рок завршетка радова: у року од ______дана од дана увођења у посао ( не дужи од 50
календарских дана од дана увођења у посао.)
4.Гарантни рок за изведене радове ________година( не може бити краћи од 2 (две) године и
тече од потписивања записника о примопредаји радова)
Извођач се обавезује да отпочне са извођењем радова у року од 15 дана од дана потписивања
уговора.
5. Важност понуде: _____ дана рачунајући од дана отварања понуда
( не може бити краћи од 30 дана )
Сeрвис (oтклaњaњe квaрa) пoдрaзумeвa пoпрaвку/зaмeну oштeћeнe кoмпoнeнтe. Укoликo
пoпрaвкa ниje мoгућa у прeдвиђeнoм врeмeнскoм рoку, пoнуђaч je дужaн дa oбeзбeди
aдeквaтaн уређај нa кoришћeњe нaручиoцу дoк сe квaр нe oтклoни. Сервисна служба треба да
је доступна сваког радног дана од 08.00 до 15.00 часова.

М.П.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
_________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно, за који и подносе понуду.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБРА
Структурно каблирање у згради општине
Закључен између:
Наручиоца: Општине Мали Зворник ,
са седиштем у Малом Зворнику, улица Краља Петра I 38,
ПИБ: 102143310
Матични број: 07170874
Број рачуна: 840-88640-85
Назив банке:Управа за трезор
Телефон:015/471-300
кога заступа:Председник Зоран Јевтић,дипл.инж.рударства
(у даљем тексту: Наручилац)
и
Понуђача: ................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:.................................................
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Извођач радова),
Који наступа са подизвођачем
:_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Који наступа као заједничка понуда:____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
ЈН Број:404-68
Број и датум одлуке о додели уговора: ____________________
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од____________________
Предмет уговора
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац на основу одредби члана 39. Закона о
јавним набавкама («Службени гласник РС» бр.124/12,14/2015,68/2015 ) спровео поступак
јавне набавке мале вредности за јавну набавку радова Структурно каблирање у згради
општине, који је покренут Одлуком , број: 404-68 од 03.09.2015. године. Позив за
подношење понуда и конкурсна документација су објављени на Порталу јавних набавки РС
(www.portal.ujn.gov.rs.) и на интернет страници наручиоца
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II ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
Предмет овог уговора су радови- Структурно каблирање у згради општине за потребе
општинске управе општине Мали Зворник, под условима и на начин утврђен у конкурсној
документацији Наручиоца и прихваћеној понуди понуђача, деловодни број код Наручиоца:
________од _______2015. године (попуњава Наручилац), са којом је понуђач учествовао у
поступку предметне јавне набавке и која чини саставни део овог Уговора.
Обавезе Наручиоца
Члан 3.
Наручилац се обавезује:
- да уведе Извођача у посао,
- да уступи постојећи слободан простор у околини објекта на којем се планира
извођење радова, за организацију градилишта и несметано одвијање радова,
- да даје стручна објашњења за извршење радова на захтев Извођача
- да обезбеди нисконапонско електроенергетско напајање и
- да омогући коришћење инфраструктуре(водовод,канализација).
- да омогући несметан рад градилишту након радног времена и у дане викенда
Обавезе Извођача :
Члан 4.
Извођач се обавезује:
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту
врсту посла и у уговореном року;
- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног
материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;
- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта
својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према
државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радноправних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Инвеститору и
Наручиоцу;
- да се строго придржава мера заштите на раду;
- да омогући вршење стручног надзора на објекту;
- да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима Републике
Србије, који регулишу ову област
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу
извршеног надзора и да 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, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је
запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман
за њихов пријем;
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде
неправилности и недостаци;
- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с
тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да
приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Инвеститора.
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III ЦЕНА, РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 5.
Извођач
део
радова
који
се
односи
на
_________________________________________________, процената __________%, поверава
подизвођачу___________________________________________________.(у зависности од
понуде)
Вредност радова из члана 2. овог уговора, износи укупно ___________________ динара без
урачунатог пореза на додату вредност, односно________________ динара, са урачунатим
порезом на додату вредност.
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати.
Члан 6.
Рок плаћања у року од _____дана од дана испостављања привремене ситуације (попуњава
Извршилац - не може бити дужи од 45 дана) рачунајући од дана пријема уредно
испостављања привремене ситуације
IV РОК, НАЧИН И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Члан 7.
Извођач се обавезује да отпочне са извођењем радова у року од 15 дана од дана потписивања
уговора.
Наручилац се обавезује да, у писаној форми, обавести Извођача о припремљености објекта
за несметан почетак радова, да му достави инвестиционо-техничку и сву другу
документацију и обезбеди несметан приступ градилишту.
Извођач се обавезује да радове изведе у року од _______ (не дужем од 50 (педесет)
календарских дана), рачунајући од дана увођења у посао.
Извођач се обавезује да, у договору са Наручиоцем, усклади динамику радова, да се
придржава динамике радова, односно да радове изводи, по потреби и ван радног времена,
суботом, недељом, празничним даном, ноћу, 7 (седам) радних дана у недељи, ако
технолошки процес то захтева, у свим временским условима, водећи рачуна о несметаном
функционисању процеса рада радника
Највећи део посла ће се обављати у радно време, рачунати на могућност прекидања радова у
простору где су радови отпочели, са настављањем касније
Динамику радова Наручилац прати путем овлашћеног Надзорног органа.
У случају прекорачења рока, утврђеног за извођење радова, Наручилац може да раскине овај
уговор.
Место извођења радова је објекат Наручиоца у Малом Зворнику, зграда Општинске управе
општине Мали Зворник, Краља Петра I 38
Члан 8.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова
Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и
Наручиоца. Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за ЈН бр.
404-68 По добијању писмене сагласности, Извођач радова ће извести вишак радова.
Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Извођача бр. ______ од
________ за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а
извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужење рока завршетка радова.
Члан 9.
У случају да, током реализације овог уговора, стручни надзор констатује да је потребно
извођење додатних радова, у смислу Закона о јавним набавкама, са Извођачем се може
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спровести преговарачки поступак без објављивања јавног позива уколико Наручилац
обезбеди средства за њихово уговарање и извођење.
Додатни радови, у смислу Закона о јавним набавкама, су радови који нису били укључени у
првобитни пројекат или у првобитан уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих
околности постали неопходни за извршење уговора, под условом да се уговор закључи са
првобитним извођачем радова и да укупна вредност свих додатних радова није већа од 15%
од укупне вредности уговора, као и да се такви додатни радови не могу раздвојити, у
техничком или економском погледу од прве јавне набавке, а да се при томе не проузрокују
несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца, или
су такви радови, које би наручилац могао набавити одвојено од извршења овог уговора,
неопходни за даље фазе извршења радова.
V УГОВОРНА КАЗНА У СЛУЧАЈУ ЗАДОЦЊЕЊА
Члан 10.
У случају кашњења у извршењу радова, Наручилац има могућност да одреди извршиоцу
накнадни рок за извршење. У том случају Наручилац писаним путем обавештава извршиоца
о продужењу рока, најкасније наредног дана од дана истека уговореног рока.
Извршиоц је обавезан да Наручиоцу плати уговорну казну у висини 3% од уговорене
вредности јавне набавке без обрачунатог ПДВ-а из члана 3. овог Уговора за сваки дан
закашњења, и то у року од осам дана од дана пријема позива, с тим да укупан износ уговорне
казне на може прећи 15% од уговорене вредности јавне набавке.
У случају да Изввођач радова не исплати износ уговорне казне у року из претходног става,
Наручилац може активирати примљено средство обезбеђења за добро извршење посла.
Ако је штета коју је Наручилац претрпео због задоцњења у извршењу радова већа од износа
уговорне казне, он има право да захтева разлику до пуне накнаде штете.
Члан 11.
Извођач неће платити уговорну казну ако докаже да није крив за кашњење у извођењу или
предаји изведених радова.
Члан 12.
Уколико је због кашњења Извођача у извођењу или предаји изведених радова претрпео
штету која је већа од износа уговорне казне, Наручилац може да, уместо уговорне казне, од
Извођача захтева накнаду штете, односно да, поред уговорне казне, захтева од Извођача и
разлику до пуног износа претрпљене штете.
V КВАЛИТЕТ, КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ИЗВРШЕНИХ РАДОВА И ГАРАНТНИ
РОК
Члан 13.
Извођач гарантује уговорени квалитет радова и уграђеног материјала и да немају мана које
умањују њихову вредност.
Извођач се обавезује да, у току извођења радова, набавља, употребљава и уграђује материјал
који одговара важећим стандардима, техничким нормативима и конкурсној документацији.
Гарантни рок за изведене радове је______година од дана потписивања записника о
примопредаји радова (не може бити краћи од 2 (две) године )
Гарантни период ће се продужити за онолико дана колико је трајао застој у коришћењу
објеката, односно просторија, изазван кваром који је обухваћен гаранцијом.
Уколико не отклони квар ни у року дужем од 2 (два) дана, Извођач се обавезује да сноси
трошкове настале штете проистекле застојем.
Уколико Извођач не отклони квар у утврђеном року, Наручилац има право да сам отклони
квар, о трошку Извођача, уз обавезу ангажовања стручно оспособљених лица.
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Извођач неће бити одговоран за недостатке који настану услед неправилног коришћења,
механичких и других оштећења или услед неодговарајућих радњи, односно ако квар настане
као резултат неодговарајуће употребе од стране Наручиоца.
Извођач се обавезује да радове изведе стручно и квалитетно и у уговореном року, у складу са
понудом, предмером, инвестиционо – техничком документацијом, конкурсном
документацијом, важећим прописима, нормативима, стандардима, правилима струке и
техничким прописима који важе за извођење ове врсте радова, динамичким планом и овим
уговором, сопственом опремом, алатом и радном снагом и својим материјалом.
Сeрвис (oтклaњaњe квaрa) пoдрaзумeвa пoпрaвку/зaмeну oштeћeнe кoмпoнeнтe. Укoликo
пoпрaвкa ниje мoгућa у прeдвиђeнoм врeмeнскoм рoку, пoнуђaч je дужaн дa oбeзбeди
aдeквaтaн уређај нa кoришћeњe нaручиoцу дoк сe квaр нe oтклoни. Сервисна служба треба да
је доступна сваког радног дана од 08.00 до 15.00 часова.
.
Члан 14.
Наручилац може да, у року од 8 (осам) дана од дана завршетка радова, односно дела радова,
достави Извођачу примедбе у писаној форми, или да их упише у грађевински дневник, са
роком отклањања.
Ако се записнички, уписом у грађевински дневник, утврди да радови имају недостатке,
извођач недостатке мора да отклони у примереном року констатованом у грађевинском
дневнику.
Члан 15.
Извођач се обавезује да након изведених радова отклони сва евентуална оштећења настала у
току извођења радова и са места рада повуче све раднике, уклони преостали неупотребљени
материјал, опрему, средства за рад и привремене објекте које је користио у току рада, очисти
градилиште и околину од отпадака које је направио и уреди простор у којем је изводио
радове, просторије које је користио у току извођења радова и земљиште око објекта.
Члан 16.
Извођач се обавезује да омогући стални стручни надзор над извођењем радова.
Члан 17.
Извођач се обавезује да о току извођења радова води грађевински дневник и грађевинску
књигу, које, на свакој страници, морају оверити руководилац радова Извођача и Надзорни
орган одређен од стране Наручиоца, што представља основ за признавање реализације и за
плаћање.
VI ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ
Члан 18.
Околности независне од воље уговорних страна, које ни пажљива страна не би могла избећи,
нити би могла отклонити последице таквих околности, сматраће се као случајеви који
ослобађају од одговорности, ако наступе након закључења уговора и спречавају његово
потпуно или делимично извршење (виша сила).
Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу
уговорних обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне
стране су обавезне, да једна другу обавесте писаним путем у року од 24 часа од момента
сазнања те информације.
Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожари, поплаве, експлозије,
саобраћајне несреће, одлуке органа власти донете у случају ванредног или ратног стања и
други случајеви који су законом предвиђени као виша сила.
Наступање околности из претходног члана продужиће рок за извршење уговорних обавеза за
време које по свом трајању одговара вишој сили.
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Ако се трајање више силе продужи након уговореног рока, свака страна има право да
раскине уговор, без обавезе плаћања накнаде штете другој страни.
VII РАСКИД УГОВОРА
Члан 19.
Овај Уговор се може раскинути уз обострану сагласност уговорних страна или једностраним
отказом.
Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може
захтевати раскид уговора, под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности и
благовремено извршила. Раскид уговора се захтева у писаној форми, уз отказни рок од пет
дана од дана достављања писаног отказа.
VIII ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 20.
Извршиоц се обавезује да, у моменту потписивања уговораа најкасније пет дана од
дана потписивања уговора, Наручиоцу преда средства финансијског обезбеђења, и то:
-Гаранцију за добро извршење посла:БЛАНКО (СОЛО) МЕНИЦА,прописано
потписана и оверена, која ће представљати средство обезбеђења за добро извршење посла, са
меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВа. коју наручилац може употребити у случају неиспуњења уговорних обавеза од стране
понуђача.
IX ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА
Члан 21.
Измене овог Уговора су могуће само уз пристанак обе уговорне стране и под условима
прописаним одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама.
X ПРИМЕНА ЗАКОНА О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА
Члан 22.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим
уговором, непосредно примењују одредбе Посебних узанси о грађењу и Закона о
облигационим односима.
XI СПОРОВИ
Члан 23.
Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају
споразумно, а у случају да то није могуће уговарају надлежност стварно и месно надлежног
суда у Ваљеву.
XII СТУПАЊЕ НА СНАГУ И ВАЖЕЊЕ УГОВОРА
Члан 24.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране обе уговорне стране, а рок важења
му је до момента завршетка радова која чине његов предмет
XIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25.
Примопредаја радова ће се извршити по окончању радова.
Извођач се обавезује да, најкасније 5(пет) дана пре завршетка радова, путем
грађевинског дневника, затражи примопредају извршених радова, и о датуму
примопредаје обавести Наручиоца.
Коначан обрачун ће се извршити у року од 8 (осам) дана од дана примопредаје.
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Примопредаја и коначан обрачун врше се записнички.
Записник може да сачини и само једна уговорна страна, у случају да друга уговорна страна
неоправдано одбије учешће или се не одазове позиву за примопредају, односно за
сачињавање коначног обрачуна.
Записник потписују овлашћени представници уговорних страна.
Члан 26.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака страна задржава по
3 (три) примерка.
. За Извршиоца:
__________________________________

За Наручиоца:
_____________________________________

Напомена: Модел уговора понуђач попуњава, потписује и оверава печатом, чиме
потврђује да је сагласан са моделом.
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде,
како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке радови-Структурно каблирање у згради општине број 404-68, поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је
понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у
смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку
јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Образац X.
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.
124/12,14/2015,68/2015) дајемо следећу
ИЗЈАВУ
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012,
14/15,
68/15),
као
заступник
понуђача
дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач______________________________________________________(навести
назив
понуђача) у поступку јавне набавке мале вредности Структурно каблирање у згради
општине, редни број ЈН 404-68, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум: _____________________
Место:______________________

М.П.
Потпис овлашћеног лица
______________________________
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XI ИЗЈАВА О НЕСМЕТАНОМ ФУНКЦИОНИСАЊУ ПРОЦЕСА РАДА

Назив понуђача:__________________________________
Седиште и адреса: ________________________________

Изјављујемо да, уколико наша понуда буде изабрана као најповољнија и нама буде додељен
уговор за извођење радова – Структурно каблирање у згради општине, број 404-68. по јавном
позиву објављеном на Порталу УЈН, спремни смо да радимо, по потреби, и ван радног
времена, суботом, недељом, празничним даном, ноћу, 7 (седам) дана у недељи, ако
технолошки процес и динамика радова то захтева, у свим временским условима, водећи
рачуна о несметаном функционисању процеса рада Наручиоца, а све у договору са
Наручиоцем.

Датум:

Име и презиме овлашћеног лица:
______________ _______________________
Потпис овлашћеног лица
_______________________
М.П.
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XII ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦУ
Назив наручиоца:
Седиште наручиоца:
Матични број:
ПИБ:
На основу члана 76. Закона о јавним набавкама наручилац
издаје:
ПОТВРДУ

Да је понуђач__________________________________________________________________
(назив,седиште извођача радова/понуђача)
у претходне три године (2012. 2013 и 2014.) наручиоцу извео радове на изградњи рачунарске
мреже са најмање 100 прикључних места.
Потврда се издаје на захтев извођача радова/
понуђача____________________________________
_______________________________________________ради учешћа у поступку јавне
набавке мале вредности ЈН бр. 404-68 и у друге сврхе се не може користити.
Потврђујем својеручним потписом и печатом да су горе наведени подаци тачни:

Датум:
______________

Овлашћено лице НАРУЧИОЦА:
_______________________
М.П.

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака и доставити за све наручиоце
наведене у обрасцу Референтна листа
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Образац ХIII.
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ
Изјављујем да је дана ___. 09. 2015. године, представник понуђача
извршио обилазак локације и објекта, који су предмет јавне набавке мале
вредности и да је исти стекао увид у све потребне податке и информације
неопходне за припрему понуде.
Локација се може обићи у временском периоду од 10 до 14 часова сваког радног дана до
истека рока за подношење понуда
Примедба
понуђача______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________
Примедба
наручиоца____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________
Датум и место:
______________
Потпис представника понуђача
____________________________ М.П.

Потпис представника наручиоца
_________________________ М.П
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XIV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
Назив и адреса понуђача ______________________________________
Место:_____________
Датум:_____________

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо Наручиоцу, уколико нам се додели Уговор за
јавну набавку Структурно каблирање у згради општине, на дан закључења Уговора или
најкасније 5 дана од закључења истог, доставити бланко сопствену меницу за добро
извршење посла, регистровану код пословне банке, у износу од 10 % од укупне вредности
уговора без ПДВ-а, а у корист наручиоца, која треба да буде безусловна и платива на први
позив са клаузулом „без протеста” и роком важења 30 дана дужим од рока за коначно
извршење посла.

(м.п.)

ПОНУЂАЧ _______________________________
(потпис одговорног лица понуђача)

Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени
представник групе понуђача.
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Образац XV
OБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
за добро извршење посла
На основу Закона о меници и тачака 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења
јединствених инструмената платног промета
________________________
ДУЖНИК:
М.Б.:

________________________

(унети одговарајуће податке

ПИБ:

________________________

дужника – издаваоца менице)

ТЕКУЋИ РАЧУН:

________________________

КОД БАНКЕ:

________________________

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
- за корисника бланко сопствене менице КОРИСНИК: Општина Мали Зворник,Краља Петра I 38,15318 Мали Зворник
(у даљем тексту: Поверилац)
Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број
__________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу од ________________
(_________________________________ динара), за добро извршење посла.
Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од ____________
(__________________________________ динара) и да иницира наплату бланко сопствене менице са
клаузулом „без протеста“ издавањем налога за наплату на терет дужника са роком доспећа по виђењу,
та да, без трошкова и вансудски, у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна
Дужника _____________________
________________________________________________________________________
(унети
одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу), код банака, а у корист
Повериоца Општина Мали Зворник,Краља Петра I 38,15318 Мали Зворник (у даљем тексту:
Поверилац, а у сврху финансијског обезбеђења за добро извршење посла.
по Уговору заведеног код Повериоца – под бројем _____________________________ од
_______________________, и код Дужника под бројем ___________________________ од
_________________________.
Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање, изврше на терет свих
наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима
уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и
на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника,
статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана
од стране овлашћеног лица за заступање Дужника ______________________________ (унети име и
презиме овлашћеног лица).
Рок важења меничног овлашћења је до правдања аванса.
Ово менично писмо – овлашћење, сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1
(један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.
Издавалац менице
Место и датум: ________________
_________________________
печат и потпис овлашћеног лица
М.П.
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