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На основу чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/14,14/15 и 68/15, у даљем тексту: 
Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке број 2616/1 од 15.04.2019. године, и Решења о образовању комисије за јавну 
набавку број 2616/2 од 15.04.2019. године, припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у јавној набавци у отвореном поступку за набавку добара - „Активна и друга опрема за ентеријерско 
опремање пијаце Палилула“ 

ЈН бр. ОП-03/19 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 
 

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца 
Јавно комунално предузеће „Градске пијаце“ Београд, Живка Карабиберовића 3, Београд, матични 

број: 07034628, ПИБ: 101721046, интернет страница: www.bgpijace.rs. 
 

2. Врста поступка који се спроводи  
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ бр. 124/14,14/15 и 68/15) у даљем тексту: ЗЈН и подзаконским актима којима се 
уређују јавне набавке 
 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број ОП-03/19 је набавка добара: „Активна и друга опрема за ентеријерско 

опремање пијаце Палилула“, ближе објашњени у делу III - Техничке карактеристике 
(спецификација), количина, опис добара и остали услови. 
 

4. Лице за контакт 
Лазар Цвијовић, e-mail: nabavka@bgpijace.rs, факс: 011/6401-928 
 
5. Назнаке и напомене о спровођењу поступка: 
Отворени поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. Јавна набавка није 

резервисана. Јавна набавка се спроводи као мешовита набавка добара, услуга и радова, где највећу 
вредност повлаче добра, обликовану у 4 (четири) партије и то: 

1. партија – испорука и уградња опреме за видео надзор 
2. партија – испорука и уградња расхладне опреме 
3. партија – испорука и монтажа ентеријерске опреме 
4. партија – испорука, монтажа, повезивање и подешавање активне мрежне опреме 

 
6. Преузимање конкурсне документације 

Конкурсна документација се може преузети на интернет страници Наручиоца www.bgpijace.rs, Порталу 

јавних набавки, интернет адреса www.portal.ujn.gov.rs и на сајту оснивача  

7. Начин подношења понуда и рок 
Понуда се сматра благовремeном уколико је примљена од стране Наручиоца, без обзира на начин на 

који је послата, до 30.10.2019. године до 12,00 сати на адресу: ЈКП „Градске пијаце“ Београд, Живка 
Карабиберовића бр.3, Београд.  

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће на 
његов захтев, издати потврду о пријему. 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 понуде могу подносити, сматраће се неблаговременом. По 
окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке Наручиоца, вратиће све неблаговремено 
поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено 
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду обичном, 
препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантан је искључиво тренутак пријема понуде 
од стране Наручиоца односно да ли је Наручилац примио понуду пре истека рока за подношење понуда 
што понуду чини благовременом. Није релевантан моменат када је понуђач послао понуду.  

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, затвореној на начин да се приликом отварања понуда 
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, овереној печатом понуђача, лично или путем поште 
на наведену адресу. Коверат са понудом мора имати ознаку „Понуда за јавну набавку добара: Активна 
и друга опрема за ентеријерско опремање пијаце Палилула, ОП-03/19 – НЕ ОТВАРАТИ“. На 
полеђини коверте назначити назив понуђача, адресу, телефон и особу за контакт. 

 
 

http://www.bgpijace.rs/
mailto:nabavka@bgpijace.rs
http://www.bgpijace.rs/
http://www.portal.ujn.gov.rs/
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8. Време, место и начин отварања понуда 
Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 30.10.2019. 

године са почетком у 12,30 часова, у просторијама ЈКП „Градске пијаце“ Београд, Живка 
Карабиберовића бр.3, Београд. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. Представници понуђача 
који желе да поред присуства на отварању понуда имају право активног учешћа у истом, дужни су да 
својство представника понуђача докажу на основу овереног и потписаног пуномоћја од стране 
овлашћеног лица понуђача, на меморандуму понуђача, са прецизним навођењем обима овлашћења 
пуномоћника за предузимање одређених правних послова или правних радњи. Наведена пуномоћ се 
предаје Комисији за јавну набавку пре почетка отварања понуда. Уколико представник понуђача не 
достави наведено пуномоћје/овлашћење, представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи 
да активно учествује у поступку отварања. Уколико отварању понуда присуствује законски заступник 
понуђача, неопходно је да се као такав легитимише путем извода из АПР-а и личног документа (лична 
карта, пасош, возачка дозвола и др.). Уколико понуђач не достави наведени извод из АПР-а, Комисија ће 
пре почетка отварања понуда, извршити проверу податка на сајту Агенције за привредне регистре. 
 
II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Предмет јавне набавке: Добра – „Активна и друга опрема за ентеријерско опремање пијаце 
Палилула“ – ОРН: 42513210, 39172000, 39130000, 39312100, 44411000, 39293200, 39298900, ближе 
описане у делу III „Техничке карактеристике (спецификације), количина, опис добара и остали услови“. 
 
III  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КОЛИЧИНА, ОПИС ДОБАРА И ОСТАЛИ 
УСЛОВИ 
 
Партија 1 – Испорука и уградња опреме за видео надзор 
ЈКП „Градске пијаце“ Београд у склопу свих објеката поседује инсталиран систем видео надзора 
произвођача „Дахуа“. Изабрани понуђач ће бити у обавези да понуди опрему која ће бити компатибилна 
са постојећим системом и да понуђену опрему повеже у постојећи систем. 
 
1.1. Техничка спецификација 

ОПРЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР 

Рб Опис Јед.мере Количина 

1 

Испорука, монтажа, програмирање и пуштање у рад „bullet“ камере 
специјално развијене за заштиту периметра са лиценцом за постојећи 
софтвер, са уграђеним инфрацрвеним диодама и сензором 
минимално 2 мегапиксела.  
Камера мора да поседује двоструки стреам и следеће филтере: 
- AGC,  
- BLC,  
- DWDR,  
- ICR  
Домет инфрацрвених диода је 30м. Степен заштите мора бити 
минимално IP67, уређај мора да подржава напајање преко етернета 
(PoE)  

ком 4 

2 

Испорука, монтажа, програмирање и пуштање у рад „dome“ камере 
специјално развијенe за бројање људи са лиценцом за постојећи 
софтвер, минималне резолуције 2 MPx 
Камера мора да поседује: 
- 1/2.8” 2MPx progressive scan STARVIS CMOS  
- H.265&H.264 triple-stream encoding  
- 50/60fps@1080P(1920×1080)  
- WDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC  

ком 5 
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- моторизовани објектив 2.7mm ~12mm  
Вишеструки мрежни мониторинг (Multiple network monitoring):  
Web прегледач, CMS(DSS/PSS) & DMSS  
 
Домет инфрацрвених диода је 50м. Место за меморијску микро СД 
картицу, степен заштите IP67, отпорност на удар IK10, уређај мора да 
подржава напајање преко етернета (PoE+)  

3 

Испорука, монтажа, програмирање и пуштање у рад „bullet“ камере са 
лиценцом за постојећи софтвер. 
Камера мора да поседује: 
1/2.7” 2Megapixel progressive CMOS  
H.265& H.264 dual-stream encoding  
25/30fps@1080P(1920×1080)  
DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC  
Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS  
2.8 mm фиксни објектив (3.6mm opciono) 
Домет инфрацрвених диода је 30м 
Степен заштите IP67, уређај мора да подржава напајање преко 
етернета (PoE)  

ком 21 

4 

Испорука мрежног видео снимача за 16 камера. Мрежни снимач мора 
да омогућава 1 HDMI излаз, 1 VGA излаз, максималну излазну 
резолуцију до1920x1080, 4 алармна улаза, 2  релејна излаза, 
могућност прикључења до 2 чврста SATA диска величине до 8TB. 
Уређај мора да поседује видео аналитику. 

ком 2 

5 Чврсти SATA диск 8TB, за видео надзор ком 4 

6 PoE switch уређај са минимално 8 портова ком 2 

7 PoE switch уређај са минимално 24 портова ком 1 

8 
Кутија димензија 400x300мм степена заштите IP65 за смештај PoE 
switch уређаја 

ком 2 

9 

Назидни кабинет (минималне висине 15HU), са активним хлађењем, 
опремљен са: предњим стакленим вратима са кључем, вентилатор 
панелом, напојном шином са 7 утичних места, полицом и потребним 
прибором за уземљење 

ком 1 

10 Монтажа опреме паушал 1 

11 Надоградња софтвера за бројање људи са потребним лиценцама паушал 1 

12 Развој софтвера за израду извештаја паушал 1 

13 
Повезивање на постојећи централни интеграцијски софтвер 
произвођача DAHUA 

паушал 1 

14 
Повезивање са мониторинг центром ( видео аналитика) произвођача 
DAHUA 

паушал 1 

15 Програмирање параметара, подешавање система и пушање у рад паушал 1 

 
ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ  – Понуђачи могу да се упознају са локацијом (пијаце наведене у табели испод)  
и предметом набавке пре достављања понуде. 
Заинтересовани понуђачи, посету могу да обаве најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење 
понуде, како би искористили законску могућност тражења додатних информација или појашњења у вези 
са припремањем понуде у законском року  (чл.63. ЗЈН). Пре евентуалног обиласка, потребно је 
контактирати Наручиоца, ради договора о тачном времену обиласка, како би се обезбедила тајност 
потенцијалних понуђача у складу са чл. 14.ст. 1.тачка 3.ЗЈН. 
Током обиласка локације, понуђачи ће моћи да узму све потребне мере на лицу места али се неће  
давати било каква објашњења у вези са конкурсном документацијом, осим позиција камера које треба 
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поставити и њихових углова посматрања односно зона покривености штићеног простора. Приликом 
обиласка локације, понуђачи могу да стекну увид у обим и сложеност предмета набавке.  
Понуђачи који су извршили обилазак локације, уз понуду достављају потписану изјаву о обиласку 
локације (Образац број 14). Обилазак локације није услов од кога ће зависити прихватљивост понуде. 
У прилогу се налази адреса пијаце:  
 

Палилула Илије Гарашанина бб  064 111 05 35 

 
Наручилац је обезбедио време обиласка предметне пијаце сваким радним даном, почев од дана објаве 
Позива за подношење понуда до најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде, и то од 
10,00 – 12,00 часова уз најаву минимум један дан раније лицу које је задужено за супервизију физичко-
техничког обезбеђења.  
 
Партија 2 – Испорука и уградња расхладне опреме  
 
За потребе млечне хале пијаце Палилула, пројектован је фреонски расхладни систем састављен од 
ваздухом хлађених компресорско-кондензаторских агрегата и испаривача хладњака ваздуха са 
принудном циркулацијом ваздуха. 
Планирана су два компресорско кондензаторска агрегата са „скрол“ компресорима и расхладним 
флуидом фреоном Р404А за потребе расхладних витрина. Расхладне витрине су хоризонталне, дужине 
2м, укупно 18 комада. Компресорско кондензаторски агрегати су заштићени комбинованим пресостатима 
високог и ниског притиска. Постављају се на спољни зид млечне хале.  
За расхладне коморе где су температуре ваздуха од ±00oC до +60oC пројектован је расхладни систем са 
појединачним расхладним компресорским агрегатима. У оквиру агрегата је уграђен и скупљач течног 
фреона – ресивер из кога се фреон Р404а дистибуира преко филтер сушача и контролног стакла до 
потрошача – хладњака ваздуха. 
Ваздухом хлађени кондензатори плусних система, за просторе температуре ваздуха од ±00oC до +60oC, 
опремљен је са једним вентилатором, чијим се укључивањем – искључивањем регулише притисак 
кондензације. 
Кондензатор је у заједничком кућишту са комресором и осталом потребном арматуром и аутоматиком. 
Расхладне коморе су израђене од полиуретанских термоизолационих панела дебљине 60мм. Панели се 
постављају и као зидни и као плафонски. 
Расхладни компресорски агрегати постављају се на носаче који се бочно каче на зидове. Сваки од 
хладњака ваздуха је напијен фреоном преко филтер сушача, магнетног вентила и термоекспанзионог 
вентила. 
Управљање радом хладњака једног расхладног простора је из електро командног ормана са 
микропроцесорима ЛАЕ. Процесори управљају процесом хлађења и отапања иња са хладњака ваздуха, 
укључивањем ел. грејача у коморома где су температуре ваздуха ниже од +80oC. Микропроцесор за 
сваки расхладни простор смештен је у засебан командни пулт који се налази поред врата коморе. 
Рад расхладног система је у потпуности аутоматизован захваљујући уграђеним микропроцесорима и 
осталој аутоматици тако да није потребно стално присуство стручног лица. Контрола напуњености и 
чистоћа расхладног система се врши преко видног стакла са индикатором. Боја индикатора показује 
чистоћу расхладног система. Када је систем оптимално напуњен у видном стаклу не сме да се појављују 
мехурићи у периоду постигнутог режима рада (охлађена роба). 
Одстрањивање хемијских и механичких нечистоћа као и влаге из расхладног система се врши у филтер 
сушачима. 
Експанзија расхладног флуида се врши у термоекспанзионим вентилима, уграђеним на улазу течног 
фреона у хладњак ваздуха. Термоекспанзиони вентили су од стране произвођача подешени на +50oC 
прегревања паре фреона и подешавање ове температуре се врши само у изузетним случајевима. 
Расхладни систем је неопходно редовно контролисати ради превентивног одржавања: 
напуњеност система, функцију система отапања и чистоће кондензатора. 
 

 

http://www.bgpijace.rs/market.php?id=167
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Техничке карактеристике  
 
Расхладна витрина: 
Димензије: 1970х1210х1225мм 
Дубина изложбене тацне 930мм 
Предња равна каљена стакла са амортизерима 
Систем против орошавања стакла 
Гранит на радном пулту и испред предњег стакла 
Предња и бочне стране израђене од поцинкованог лима 
Пулт ширине 250мм  
Маска са талсима и ЛЕД расветом у боји по жељи Наручиоца 
Унутрашњост витрине израђена од инокса 
Динамички систем хлађења 
На пулту мора бити уграђен помоћни додатак за вагу или касу димензија 500х400мм 
Напајање: 230V, 50Hz 
 
Расхладни агрегат витрина: 
Компресор: тип/произвођач Daikin JT 160 или одговарајући 
- извор ел.мрежа: 380V, 50Hz  
- снага ел.мотора: 5,35 kW 
Вентилатор кондензатора: тип/произвођач LION или одговарајући 
- димензија 1xf500mm  
- извор ел.мрежа: 220V, 50Hz  
- снага ел.мотора: 0,5kW 920 o/min 
- тип напојног кабла PP-Y 5x2,5mm2 
 
Расхладни агрегат комора за коморе димензија 126х220х220цм: 
Компресор: тип/произвођач Tecumseh 4517Z или одговарајући 
- извор ел.мрежа: 220V, 50Hz 
- снага ел.мотора: 1,60 kW  
Вентилатор кондензатора: тип/произвођач LION или одговарајући 
- димензија 1xf350mm 
- извор ел.мрежа: 220V, 50Hz 
- снага ел.мотора: 0,35kW 920 o/min 
- тип напојног кабла PP-Y 3x2,5mm2 
 
Расхладни агрегат за коморе димензија 140х220х220цм: 
Компресор: тип/произвођач Tecumseh 4519Z или одговарајући 
- извор ел.мрежа: 220V, 50Hz 
- снага ел.мотора: 1,95 kW 
Вентилатор кондензатора: тип/произвођач LION или одговарајући 
- димензија 1xf350mm  
- извор ел.мрежа: 220V, 50Hz 
- снага ел.мотора: 0,35kW 920 o/min 
- тип напојног кабла PP-Y 3x2,5mm2 

 
Компресорско кондензаторски агрегат за минусну комору 
Температура ваздуха од -18оC до -20оC усвајају се појединачни агрегати са ваздухом хлађеним 
кондензаторима. За температуру спољнег ваздуха је усвојено +32оC док је температура кондензације 
+45оC. 
Расхладни систем за минусну комору (Тисп=-30оЦ) 
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Qo=1,5kW, ti=-30oC tk=+45oC 
Узимајући у обзир да ће степен једновремености рада расхладних витрина на ситему -10оC бити 100% 
усвојиће се расхладни систем како следи. 
Усваја се расхладни агрегат са клипним компресором, пресостатима Danfoss или одговарајући, електро-
командним орманом све агрегатирано на заједничко постоље. 
Тип: RA FY 511/1F350 трофазни 380V 50Hz или одговарајући 
Расхладне снаге 1х1,5кW 
Абсорбоване снаге 1x1,45kW 
Кондензаторска снага 2,95kW 
 
Коморе (позиције 6, 7 и 8) 
Термоизолациони панел обострано лим 0,5мм испуна полиуретан, дебљина за плусне коморе 60мм, 
дебљина за минусне коморе 100мм (у затвореном простору) 
Хладионичка врата 800х1900мм за плусне коморе (дебљина крила 60мм) 
Хладионичка врата 800х1900мм за минусне коморе (дебљина крила 100мм) 
Врата се монтирају са спољне стране коморе где се налази брава са кључем, а унутра сигурносна брава 
за отварање у случају нужде. 
 
Техничка спецификација: 
 

Редни 
број 

Назив расхладне опреме 
Јединица 

мере 
Количина 

1 Расхладне витрине 2м ком 18 

2 Расхладни агрегати за витрине ком 2 

3 Расхладни агрегати за коморе 126х220х220цм ком 8 

4 Расхладни агрегати за коморе 140х220х220цм ком 4 

5 Компресорско кондензаторски агрегат за минусну комору ком 1 

6 Комора плусна димензија 126х220х220цм ком 8 

7 Комора плусна димензија 140х220х220цм ком 4 

8 Комора минусна димензија 135х200х220цм ком 1 

9 Носач спољне јединице агрегата ком 15 

10 

Монтажа, повезивање и пуштање у рад расхладних витрина и 
комора са испоруком доле наведеног материјала, услуга и 
радова и то: 
- електричне инсталације од разводног ормана до расхладне 
опреме 
- фреонски цевоводи, израђени од бакарних цеви са 
комплетним потрошним и помоћним материјалом потребним 
за монтажу Cu цеви  
- комплетне изолације цевовода (армафлекс) 
- инсталација за одвод кондензата од материјала отпоран на 
корозију и хемијска једињења 
- радови на пробијању отвора у зидовима и бетону за пролаз 
цеви и инсталација 
- дихтовање отвора у поду и у зиду 
- допуњавање инсталација фреоном 
- испитивање фреонског цевовода на притисак, продувавање 
(сушење) азотом и вакумирање на притисак 
- монтажа носача спољних јединица агрегата 
- монтажа регала за фреонски цевовод 
- услуга на струјном и фреонском повезивању витрина и 
комора са спољним агрегатима и разводним орманима 

паушал 1 
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Слика 1 – Технички изглед расхладне витрине 

Напомена: 
Сви понуђачи који су испунили све обавезне и додатне услове из конкурсне документације су у обавези 
да у року од 10 дана од дана отварања понуда, а по пријему обавештења електронским путем од стране 
Наручиоца, да доставе по један узорак од сваког типа расхладне витрине у складу са техничком 
документацијом на адресу Наручиоца на локацију која ће бити одређена обавештењем. 
Уколико понуђач не достави захтеване узорке, понуда ће се сматрати неодговарајућом. 
ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ (важи за све партије) – Понуђачи могу да се упознају са локацијом (пијаце 
наведене у табели испод)  и предметом набавке пре достављања понуде. 
Заинтересовани понуђачи, посету могу да обаве до истека рока за подношење понуда, али је пожељно 
да обаве најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде, како би искористили законску 
могућност тражења додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде у законском 
року  (чл.63. ЗЈН). Пре евентуалног обиласка, потребно је контактирати Наручиоца, ради договора о 
тачном времену обиласка, како би се обезбедила тајност потенцијалних понуђача у складу са чл. 14.ст. 
1.тачка 3.ЗЈН. 
Током обиласка локације, понуђачи ће моћи да узму све потребне мере на лицу места али се неће 
давати било каква објашњења у вези са конкурсном документацијом. Приликом обиласка локације, 
понуђачи могу да стекну увид у обим и сложеност предмета набавке. Понуђачи који су извршили 
обилазак локације, уз понуду достављају потписану изјаву о обиласку локације (Образац број 14). 
Обилазак локације није услов од кога ће зависити прихватљивост понуде. 
 
У прилогу се налази адреса пијаце:  
 

Палилула Илије Гарашанина бб  064 111 05 35 

 
Наручилац је обезбедио време обиласка предметне пијаце сваким радним даном, почев од дана објаве 
Позива за подношење понуда до најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде, и то од 
10,00 – 12,00 часова уз најаву минимум један дан раније лицу које је задужено за супервизију физичко-
техничког обезбеђења.  

http://www.bgpijace.rs/market.php?id=167


Јавно комунално предузеће „Градске пијаце“, Београд, Живка Карабиберовића 3, Београд 

 

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку 

Активна и друга опрема за ентеријерско опремање пијаце Палилула – ОП-03/19  
 страна 12 од 112 

 

 
Партија 3 – Испорука и монтажа ентеријерске опреме 
 
Редни 
број 

Опис опреме од архитекте Ј.мере Количина 

1 

Четвороделни гардеробни орман - димензија 
1800x500x1200мм израђен од квалитетног челичног лима 
спојени у целину подигнут на четири заједничке ноге висине до 
120мм. Унутар сваке кабине ормана мора да се налази полица 
за одлагање личних ствари и шипка за качење одеће, а на 
вратима са унутрашње стране два попречна носача за одлагање 
пешкира и чарапа. Врата гардеробног ормана мора да буду са 
по једним вентилационим отвором и у горњем и у доњем делу. 
На предњем делу врата мора да постоји могућност за уметање 
имена корисника и да се закључавају се цилиндар бравом са 
минимум два кључа. Обавезна испорука једног универзалног 
кључа за све бравице које се испоручују. Боја светло сива РАЛ 
7035. 

ком 17 

2 

Клупа стандардна без наслона димензије 1000x450x330 мм 
(висина х ширина х дубина). Конструкција клупа мора бити 
израђена од челичних цеви одговарајућих профила. Место за 
седење мора бити израђено од прворазредног боровог дрвета. 
Клупе морају бити заштићене методом пластифицирања у 
светло сивој боји РАЛ 7035. 

ком 4 

3 

Монтажне преграде за пресвлачење.  
Израда, испорука и монтажа преграда за пресвлачење на 
висини 2.20 м од белог панела дебљине 24мм обложен 
алуминијумом постављен у алуминијумски „U“ профил ширине 
25мм и дебљином ивица 2мм. Обрачун по м² стварне површине 
преграда са свим пратећим трошковима. 

м2 18 

4 

Завеса израђена од текстилног полиестер банер платна 
250гр/м2 беле боје  са логом ЈКП „Градске пијаце“ и са 
гарнишном димензије 140x260 цм. Изабраном понуђачу ће се 
доставити графички стандард за штампање логотипа. 

ком 4 

5 
Огледало зидно, димензија 130х30цм самог огледала без рама, 
тежине до 5кг.  

ком 4 

6 

Тепих индустријски неклизајући димензија 6000х900х11мм, 
рељефне површине, израђен од флексибилног ПВЦ материјала, 
тамно сиве боје. 

ком 1 

7 

Канта за отпатке 
капацитет мин.12 литара, израђена од инокса, са педалом за 
подизање поклопца дим.Ø25-30 Х=39-45 цм  

ком 3 

8 
Канта за отпатке у иноксу АИСИ304, капацитета 90 литара, са 
тоћкићима и педалом за подизање поклопца.  

ком 2 

9 

Канта мора бити израђена од прворазредног челичног лима која 
се састоји из два дела: доњи део димензија: ширина  и горњег 
дела – поклопац који мора бити на две воде (као кров куће) који 
се састоји од покретног и непокретног дела. Кроз покретни део 
се врши убацивање отпада у канту и исти се скида од доњег 
дела канте како би могла да се извуче постојећа и уметне нова 
кеса за ђубре. Са бочних страна непокретног дела поклопца 
мора да постоје ручице којима се врши отварање канте да би се 
ослободила кеса. Запремина канте мора бити 70л 

ком 16 

10 Компјутерски радни сто са металним ногама, димензија ком 5 
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дужина 1600мм, ширина 800мм, висина 720 мм. Ногице морају 
бити израђене од металних профила, а са доње стране мора да 
имају скривене стопице за фину нивелацију стола.  

11 

Фиокар са три фиоке. Основни материјал: дрво универ, 
пигментирани епоксидни/полиестерски премаз у праху, две 
доње фиоке се закључавају. Димензије: ширина 41 цм, дубина 
50 цм,висина 57 цм.  

ком 5 

12 

Конференцијска столица једноставне конструкције, са 
седалним и наслонским делом тапацираним у фиберу, 
дебљином сунђера 40 мм. Ногари су од металне конструкције - 
хромирани рам. Оптерећење: 120 кг. Димензије: укупна 
висина:83 цм, висина седишта: 47/55 цм, дубина седишта: 43 цм. 

ком 5 

13 

Канцеларијска столица  
Шкољка седишта:Укупни састав: 100% полиестер; Седиште: 
Челик, Челик; Седиште од пене: Високоеластична 
полиуретанска пена (хладна пена) 65 кг/м³. Звезд. постоље, 5 
ногара и точкићи:; Звездаста основа: Алуминијум, 
Епоксидни/полиестерски премаз у праху; Точкићи: 
Полипропиленска пластика, Синтетичка гума;Сигурносни 
механизам: Челик, Челик, Епоксидни/полиестерски премаз у 
праху.Пар рукохвата: Алуминијум, Епоксидни/полиестерски 
премаз у праху.  

ком 5 

14 

Уградни гардеробер 
Испорука и уградња уградног гардеробера од белог универа 
високи сјај дубине 79 цм, дужине 286 цм и висине до спуштеног 
плафона 310 цм у свему према цртежу. 

ком 1 

15 

Метални архивски ормар двокрилни са унутрашњим 
полицама за чување и одлагање архивске грађе. Димензије 
плакара: дужина: 1200 мм,  висина: 1950 мм,  ширина: 420 мм.  
Број тацни: 5.  Материјал: Челични декапирани лим.  
Површинска заштита: Пластифицирано. Сваки орман мора да 
поседује померљиве полице унутар ормана. Врата архивских 
ормана мора да поседују цилиндар браву са по два кључа која 
забрављује орман у три тачке закључавања.  

ком 2 

16 

Столица барска висине 65 цм (за пулт висине 90 цм) израдити 
од храстовог дрвета и фарбати мат лаком у свему према 
детаљу и избору аутора. Треба омогућити да се барске столице  
слажу једна на другу. 

ком 50 

17 

Ручни палетар  
Капацитет терета: маx: 2500 кг; максимална висина дизања: 205 
мм; минимална висина виљушки: 85 мм; дужина виљушки - 
носача: 1150 мм; ширина виљушкара: 540 мм; ширина једне 
виљушке - носача: 160 мм; предњи точкови: израђени од 
полиуретана ø 80 x 70 мм; управљачки точак: израђен од 
полиуретана ø 200 x 50 мм; тежина виљушкара: 80кг.  

ком 4 

18 
Колица магацинска са 2 точка, носивости 150кг, израђена од 
челика, димензија 100х420х362мм, тежине до 10кг 

ком 8 

19 

Колица транспортна носивости 300 кг, која морају бити 
израђена од челичног декапираног лима. Површинска заштита 
мора бити електростатичком пластификацијом. Минимална 
димезија колица мора бити: дужина: 300 мм; висина: 1220 мм; 
ширина: 420 мм. 

ком 6 

20 
Колица плато ниска израђена у хромираном никлованом 
челику. Колица мојају бити опремљена са два обртна и два 

ком 2 
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фиксна точкића пречника 125мм. Минимална носивост 200кг. 
Димензије платформе мора бити 560x940мм  

21 

Контејнер пластични – 1100 литара са равним поклопацем. 
Материјал: ХДПЕ, УВ-стабилизован, отпоран на високе и ниске 
температуре. Точкови: 4 гумена точка Ø200.Ојачање руба у 
облику структуре саћа. Додатна ојачања у виду прегиба целом 
дужином свих зидова тела контејнера. Поклопац лип-хандле са 
рукохватом који омогућава отварање целом предњом и 
деловима бочних страна. Глатка унутрашња површина због 
лакшег пражњења и одржавања. Запремина: 1100л. Максимална 
носивост: 510 кг. Димензије: 1370x1070x1344 мм. Тежина 
празног контејнера: око 50кг. 

ком. 12 

22 

Вага зидна са куком намењена за кланичну и месну индустрију, 
израђена од инокса и са могућношћу повезивања за рачунар. 
Максимална могућност мерења је до 150кг 

ком 1 

23 

Вага стона са дисплејом (контролна вага) 
капацитет мерења: 1кг/2кг     –    0.5г/1г 
капацитет мерења: 2.5кг/5кг  –       1г/2г 
капацитет мерења: 4кг/10кг   –       2г/5г 
капацитет мерења: 15кг/30кг –     5г/10г 
дисплеј: ЛЦД (5 цифара) 
функција таре: до 20кг 
напајање: батеријско 1.5V x 6, или адаптер 220V AC/9V DC, 
300мА 
обострани дисплеј 
димензије ваге(мм): 260(Ш)x287(Д)x137(В) 
димензија таса: 230(Ш)x190(Д) (иноx равни тас) 
маса уређаја:  око 2.8 кг 

ком 1 

24 

Апарат за сушење руку, феномат сензор иноx, погон на сензор. 
Волтажа 220-240В. Мотор 140W. Грејач 1500W. Топли ваздух 
280м3/х. Оклоп иноx 1,5мм, сјајни. Димензије 285x250x140мм 
ВxШxД. 

ком 1 

26 

Дозатор за течни сапун - од инокса АИСИ304, дебљине мин.1 
мм, капацитета 1.2 до 1,5 лит., са дугметом за притискање, без 
оштрих ивица, глатка завршна обрада 

ком 1 

27 
Дозатор за течни сапун - дезинфекционо средство абс 
пластика, капацитета 1-1,2 лит., са прозором за приказ садржаја 

ком 1 

28 

Носач папирних убруса – зидни 
капацитета мин. 500 папира (зиг-заг), у нерђајућем челику, 
предње пуњење, приказ садржаја, са кључем 

ком 1 

29 

Радни сто израђен од инокса АИСИ304. Носећа конструкција 
кутијасти инокс профили 40/40/1.2мм увучени у односу на горњу 
плочу за 15мм; Пуна горња плоча дебљине 40мм преко ојачане 
сирове иверице; дебљина инокса плоче 0.8мм; Отворен без 
полица; Са укрућењем од инокс кутијастих профила 40/40/1.2мм; 
Леђна и десна бочна страна подигнуте 50мм; У комплету са 
штелујућим ПВЦ ножицама, дим. 140x70x85 

ком 5 

30 

Радни сто израђен од инокса АИСИ304; Носећа конструкција 
кутијасти инокс профили 40/40/1.2мм увучени у односу на горњу 
плочу за 15мм; Пуна горња плоча дебљине 40мм преко ојачане 
сирове иверице; дебљина инокса плоче 0.8мм; Отворен без 
полица; Са укрућењем од инокс кутијастих профила 40/40/1.2мм; 
Леђна и десна бочна страна подигнуте 50мм; У комплету са 
штелујућим ПВЦ ножицама, дим. 70x70x85цм 

ком 1 
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31 

Радни сто израђен од инокса АИСИ304; Носећа конструкција 
кутијасти инокс профили 40/40/1.2мм увучени у односу на горњу 
плочу за 15мм; Пуна горња плоча дебљине 40мм преко ојачане 
сирове иверице; дебљина инокса плоче 0.8мм; Отворен без 
полица; Са укрућењем од инокс кутијастих профила 40/40/1.2мм; 
Леђна и десна бочна страна подигнуте 50мм; У комплету са 
штелујућим ПВЦ ножицама, дим. 160x70x85 

ком 1 

32 

Радни пањ израђен од инокса АИСИ304; Носећа контрукција 
кутијасти инокс профили 40/40/1.2мм; Горња плоча 
полиуретанска - котерм (сипас) плоча дебљине 100мм; На 
отвореном постољу; У комплету са штелујућим ПВЦ ножицама, 
дим 60x70x85цм 

ком 1 

33 

Лавабо за прање руку 
у комплету са славином-пипом и сифоном, додацима за монтажу 
на зид, погон коленом, са узглављем висине 100 мм, заобљен 
спој узглавља и базена, конструкције у иноксу 18/10 АИСИ 304; 
дим. 50x40x33 цм 

ком 1 

34 

Судопера дводелна израђена од инокса АИСИ304; Носећа 
конструкција кутијасти инокс профили 40/40/1.2мм увучени у 
односу на горњу плочу за 15мм; Базени 50x50x30цм су 
пресовани (без варова) са заобљеним угловима; Горња плоча 
дебљине 40мм преко ојачане сирове иверице; дебљина инокса 
плоче и базена је 1.0мм; Отворена са доњом перфорираном 
полицом; Дебљина доње полице 40мм, дебљине инокса 0.8мм; 
Леђна страна подигнута 50мм; У комплету са штелујућим ПВЦ 
ножицама. Дим: 110x70x85цм 

ком 1 
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Судопера једноделна израђена од инокса АИСИ304; Носећа 
конструкција кутијасти инокс профили 40/40/1.2мм увучени у 
односу на горњу плочу за 15мм; Базен 50x50x30цм је пресован 
(без варова) са заобљеним угловима; Горња плоча дебљине 
40мм преко ојачане сирове иверице; дебљина инокса плоче и 
базена је 1.0мм; Отворена са доњом полицом; Дебљина доње 
полице 40мм, дебљине инокса 0.8мм; Леђна страна подигнута 
50мм; У комплету са штелујућим ПВЦ ножицама. Димензија: 
60x70x85цм 

ком 1 

36 
Једноручна мешајућа хромирана батерија - уградна, погон на 
лакат 

ком 2 

 
ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ  – Понуђачи могу да се упознају са локацијом (пијаце наведене у табели испод)  
и предметом набавке пре достављања понуде. 
Заинтересовани понуђачи, посету могу да обаве до истека рока за подношење понуда, али је пожељно 
да обаве најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде, како би искористили законску 
могућност тражења додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде у законском 
року  (чл.63. ЗЈН). Пре евентуалног обиласка, потребно је контактирати Наручиоца, ради договора о 
тачном времену обиласка, како би се обезбедила тајност потенцијалних понуђача у складу са чл. 14.ст. 
1.тачка 3.ЗЈН. 
Током обиласка локације, понуђачи ће моћи да узму све потребне мере на лицу места али се неће 
давати било каква објашњења у вези са конкурсном документацијом. Приликом обиласка локације, 
понуђачи могу да стекну увид у обим и сложеност предмета набавке. Понуђачи који су извршили 
обилазак локације, уз понуду достављају потписану изјаву о обиласку локације (Образац број 14). 
Обилазак локације није услов од кога ће зависити прихватљивост понуде. 
 
Понуђачи који су извршили обилазак локације, уз понуду достављају потписану изјаву о обиласку 
локације (Образац број 14). 
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У прилогу се налази адреса пијаце:  
 

Палилула Илије Гарашанина бб  064 111 05 35 

 
Наручилац је обезбедио време обиласка предметне пијаце сваким радним даном, почев од дана објаве 
Позива за подношење понуда до најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде, и то од 
10,00 – 12,00 часова уз најаву минимум један дан раније лицу које је задужено за супервизију физичко-
техничког обезбеђења.  
 
 
Партија 4 – Испорука, монтажа, повезивање и подешавање активне мрежне опреме 
4.1. Техничка спецификација 

Рб Опис Јед.мере Количина 

1 

Комутатор-switch приступни Gigabit Ethernet L2/L3 стекабилни, 
опремљен са 48 10/100/1000 BaseT POE+ порта, 4 комбинована SFP 
порта и два SFP+ porta за надоградњу (stacking). Уређај подржава 
напајање преко етернета (PoE+) за класу 3 (до 30W по порту), до 4092 
кориснички креираних VLAN/VMAN-ова, QoS, напредну заштиту и 
администрацију. Карактеристике:                                                      
 - 48 10/100/1000T POE + портова 
- 4 оптичка 1/10 Gbit SFP порта + 4 комбинована порта 
- Могућност надоградње (stacking) са интегрисаним портовима за 
надоградњу, подршка за до 8 јединица у формацији 
- Капацитет прослеђивања пакета 130.900.000pps 
- Мора да подржава следеће протоколе: EDP, EAPS, ELRP, ESRP 
- Пропусни опсег 176 Gbps 
- MAC адреса табела за 16.000 уноса 
- IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree protocol MSTP,  
- IEEE 802.1Q Vlans,  
- IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol, 
- IEEE 802.1p priority, 
- ACL на основу слојева (L2, L3, L4) 
- Подршка за премошћивање аудио и видео записа (Audio Video 
Bridging) 
Позиција укључује и напонске и каблове за надоградњу (stacking). 

ком 3 

2 

Комутатор-switch приступни Gigabit Ethernet L2/L3 стекабилни, 
опремљен са 24 10/100/1000 BaseT  порта, 4 комбинована SFP порта и 
два SFP+ porta за надоградњу (stacking). Уређај подржава до 4092 
кориснички креираних VLAN/VMAN-ova, QoS, напредну заштиту и 
администрацију.  
Карактеристике: 
- 24 10/100/1000T портова 
- 4 оптичка 1/10 Gbit SFP порта + 4 комбинована порта 
- Могућност надоградње (stacking) са интегрисаним портовима за 
надоградњу, подршка за до 8 јединица у формацији 
- Капацитет прослеђивања пакета 95.200.000pps 
- Мора да подржава следеће протоколе: EDP, EAPS, ELRP, ESRP 
- Пропусни опсег 128 Gbps 
- MAC адреса табела за 16.000 уноса 
- IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree protocol MSTP,  
- IEEE 802.1Q Vlans,  
- IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol, 

ком 1 

http://www.bgpijace.rs/market.php?id=167
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- IEEE 802.1p priority, 
- ACL на основу слојева (L2, L3, L4) 
- Подршка за премошћивање аудио и видео записа (Audio Video 
Bridging) 
- MTBF min. 660.998 сати 
- могућност надоградње SFP на SFP+ портове 
Позиција укључује и напонске и каблове за надоградњу (stacking). 

3 

Комутатор-switch приступни Gigabit Ethernet L2/L3 стекабилни, 
опремљен са 48 10/100/1000 BaseT порта, 4 комбинована SFP порта и 
два SFP+ porta за надоградњу (stacking) 
Уређај подржава до 4092 кориснички креираних VLAN/VMAN-ova, QoS, 
напредну заштиту и администрацију.  
Карактеристике:                                           
- 48 10/100/1000T портова 
- 4 оптичка 1/10 Gbit SFP порта + 4 комбинована порта 
- Могућност надоградње (stacking) са интегрисаним портовима за 
надоградњу, подршка за до 8 јединица у формацији 
- Капацитет прослеђивања пакета 130.900.000pps 
- Мора да подржава следеће протоколе: EDP, EAPS, ELRP, ESRP 
- Пропусни опсег 176 Gbps 
- MAC адреса табела за 16.000 уноса 
- IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree protocol MSTP,  
- IEEE 802.1Q Vlans,  
- IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol, 
- IEEE 802.1p priority, 
- ACL на основу слојева (L2, L3, L4) 
- Подршка за премошћивање аудио и видео записа (Audio Video 
Bridging) 
- MTBF min. 639.893 сати 
- могућност надоградње SFP на SFP+ портове 
Позиција укључује и напонске и каблове за надоградњу (stacking). 

ком 2 

4 SFP модули за повезивање концентрација СМ оптиком ком 5 

5 

Комутатор-switch централни Gigabit Ethernet L3 стекабилни, опремљен 
са 24 10/100/1000 BaseT порта, 4 комбинована SFP порта. Уређај 
подржава до 4092 кориснички креираних VLAN/VMAN-ова, QoS, 
напредну заштиту и администрацију.  
Карактеристике:                                                      
 - 24 10/100/1000T портова 
- 4 оптичка Gbit порта 
- Могућност надоградње (stacking) са интегрисаним портовима за 
надоградњу, подршка за до 8 јединица у формацији 
- - Капацитет прослеђивања пакета 157.700.000pps 
- Мора да подржава следеће протоколе: EDP, EAPS, ELRP, ESRP 
- Пропусни опсег 212 Gbps 
- MAC адреса табела за 16.000 уноса 
- IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree protocol MSTP,  
- IEEE 802.1Q Vlans,  
- IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol, 
- IEEE 802.1p priority, 
- ACL на основу слојева (L2, L3, L4) 
Подршка за: 
- EAPS, PIM, MSDP 
- OSPFv2 и v3  

ком 1 
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- BGP4 и MBGP (BGP4+) за IPv4 ECMP и IPv6 
- IS-IS за IPv4 и IPv6 
- Anycast RP 
- GRE tunneling 
- премошћивање аудио и видео записа (Audio Video Bridging) 
- MTBF min. 610.435 сати 
Позиција укључује и напонске каблове. 

6 

Приступна тачка бежична 802.11abgn i 802.11ac која испуњава следеће 
карактеристике и могућности: 
Пуна подршка за 802.11n стандард 
Пуна подршка за 802.11ac стандард 
Подршка за рад у редудантном режиму виртуелног контролера за 
управљање до 128 различитих модела ап-ова истог vendora 
2x2 MIMO, Dynamic Channel Control 
Подршка зa 802.11i, WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES 
Подршка зa WMM, WMM-UAPSD, 802.1p, Diffserv, and TOS 
Подршка зa: Layer 3 routing, 802.1q, DynDNS, DHCP server/client, BOOTP 
client, PPPoE and LLDP 
Подршка зa MESH технологију 
Подршка зa Bluetooth Low Energy (BLE) v4.2 i IEEE 802.15.4, RSSI 
locationing, L3 Mobility, PPOE, VRRP, OSPF, MS, TP, Packet Aggregation 
(AMSDU, AMPDU) RIFS, STBC, LDPC 
Подршка зa: Stateful Firewall, IP filtering, NAT, 802.1x, 24x7 dual-band 
WIPS sensing, on-board IDS, and secure guest access (hotspot) with captive 
portal, IPSec, and RADIUS Server 
Најмање 16 SSID-ова по приступној тачки 
Најмање 256 корисника по приступној тачки 
Подршка за полисе које ограничаваје и филтрирање саобраћаја 

ком 15 

7 

Систем за управљање и надзор активном мрежном опремом и заштиту 
мреже и приступа интернету (свичевима, бежичним приступним тачкама 
(wireless AP), уређајем за заштиту мреже) следећих функционалности: 
- Идентификација хиљаде апликација унутар мрежног саобраћаја и 
обављање дубоке инспекције (deep inspection) и спровођење 
грануларних полиса (granular policy enforcement). Укључује управљачку 
конзолу за свеобухватну аутоматизацију мреже и видљивост.  
- Подршка за аутоматску интеграцију (Zero Touch Integration) са 
јединственим сигурносним ситемом за управљање (Security Fabric’s 
Single Pane of Glass Management). 
Спецификација NSS Labs, ICSA, Virus Bulletin и AV Comparative. 
- Пропусна моћ од најмање 3 Gbps 
- 10 GE портова (LAN) 
- 2 GE порта (WAN) 
- 1 USB 2.0 интерфејс 
- NGFW пропусност (Enterprise Mix) 250 Mbps 
- OSPF, BGP динамичко рутирање 
- Укључена подршка вендора 8x5 (3 godine) за хардвер и UTM заштиту. 
- Централизовано управљање, конфигурација и мониторинг жичних и 
бежичних (wired и wireless) уређаја 
- управљања инвентаром (Inventory management) 
- Интегрисану управљање полисама (roles, filters, VLANs) 
- Multi Site управљање и подршка 
- Site Based konfiguracije 
- Подршка за лако прихватање нових уређаја помоћу ZTP+ (Zero Touch 
Provisioning) 

ком 1 
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- аутоматски backup  
- графички приказ мреже 
- email нотификација 
- интегрисани „syslog“ сервер 
- подржава за управљање „3rd party“ мрежним уређајима 
- подржава VMWare i Hyper-V virtuelna okruženja 
- подржава Alarm & Events managment 
- подржава Wireless Client Location (RSS Based) 
- подржава Scripting, њихову администрацију, дијагностиковање и 
заказивање 
- подржава сигурно прихватање (onboarding) IoT уређаја применом „real-
time“ полиса 
- подржава интеграцију са сецуритy апликацијама (firewall,MDM) за брже 
и аутоматске акције ублажавања претњи 

Понуђач је дужан да понуди искључиво нову и некоришћену опрему која је представљена у 

тренутно важећим каталозима, као и да је понуђена опрема компатибилна са услугама које нуде 

провајдери на територији града Београда. Наручилац неће прихватити понуде за коришћену, демо или 

репарирану опрему, као ни за опрему која није у текућем производном програму произвођача.  
Изабрани понуђач је у обавези да приликом испоруке наведене предметне опреме достави 

следећу документацију: 

а) Упутство за употребу на српском и енглеском  језику у папирној и електронској форми 

б) Оверен гарантни лист 

в) Основну сервисну документацију у папирној и електронској форми, на српском и енглеском 

језику у два примерка.  

Важна напомена: 
У укупан износ понуде Наручилац захтева стручну монтажу и пуштање опреме у рад, обуку 
особља на локацији Наручиоца, одржавање и поправке у гарантном року и функционалност 
наведеној у тачки 4.2.. 
Наручилац из техничких разлога захтева да понуђач, у оквиру своје понуде, комплетну активну 
мрежну опрему наведеној у техничкој спецификацији понуди од истог произвођача. У противном 
ће понуду одбити као неодговарајућу. 
 
4.2. Други захтеви наручиоца 
Техничка спецификација из претходне тачке мора да обезбеди функционалност изражену у следећој 
табели: 

Функционалност 

Софтвер за управљање и надзор активном мрежном опремом мора да подржава интеграцију са 3рд 
партy софтверима за надзор. Могуће га је проширити додатним лиценцама на условно неограничен 
капацитет за надзор уређаја. 

Софтвер за управљање и надзор активном мрежном опремом омогућава подршку за креирање 
специјалних мапа мрежне топологије, као и мапа покривања wireless сигналом. Софтвер такође 
подржава локализацију WiFi клијената применом триангулације. 

Софтвер за управљање и надзор активном мрежном опремом омогућава подршку за аналитику 
апликација коришћењем телеметрије и ДПИ (deep packet inspection) за детаљну анализу 
информација и рада апликација као и решавање проблема (troubleshooting). 

Софтвер за управљање и надзор активном мрежном опремом омогућава подршку за креирање и 
заказивање различитих специјално креираних извештаја и статистика о раду уређаја који надзире.  

Софтвер за управљање и надзор активном мрежном опремом пружа подршку за безбедан „on-
boarding“ корисничких уређаја и „IoT“ мрежних уређаја 

Могућност проширења и надоградње мрежног решења стековањем додатних switcheva различитих 
модела истог добављача (вендора) 
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Могућност надоградње (upgrade) WiFi решења 5 вендорским апликацијама и софтверима за on-
boarding и аналитику WiFi клијената. 

 

4.3. ГАРАНЦИЈА ПРОИЗВОЂАЧА И ПОНУЂАЧА 
Понуђач за произвођача мора гарантовати за понуђену дужину гаранције и време замене. Понуђач, уз 
понуду, обавезно доставља своју и гаранцију произвођача за понуђену активну мрежну опрему у облику 
копије, а изабрани понуђач пре потписивања уговора на захтев Наручиоца доставља на увид оригинал 
или оверене копије своје и гаранције произвођача. Гаранција  минимум 2 године од момента стављања 
опреме у функцију (уз потписивање Записника о квантитативном и квалитативном усаглашеном пријему), 
уз замену уређаја у року од 24 сата од тренутка настанка квара. Бесплатно електронско временско 
ажурирање (update) и надоградња (upgrade) инсталираног и подешеног софтвера и фирмвера за време 
трајања и након истека рока гаранције.  
Понуђач је дужан да уз понуду добара коју нуди достави проспектну документацију добара произвођача 
на српском или енглеском језику са техничким и другим карактеристикама добара која нуди и из кога 
Наручилац недвосмислено може утврдити да понуђена добра одговарају захтеву Наручиоца из 
конкурсне документације.  
Наручилац дозвољава да се достави и извод из проспектне документације добара издатог од стране 
произвођача добара или друго штампано издање издато од стране произвођача добара које мора да 
садржи све техничке карактеристике добара која се нуде, а према захтеву Наручиоца.  
За Наручиоца је прихватљиво да Понуђач достави и оригиналну изјаву на меморандуму произвођача да 
понуђенa добрa садржe све оне техничке карактеристике које се не могу наћи у приложеној проспектној 
документацији, наведене и набројане, у складу са захтеваним редним бројевима из табеле техничке 
спецификације. 
У приложеној проспектној документацији произвођача, или другом штампаном издању издатом од стране 
произвођача или изјави произвођача, обавезно је означити редним бројем тражену карактеристику.  
Уколико наручилац утврди да достављена проспектна документација или друго штампано издање издато 
од стране произвођача или изјаву произвођача, садржи податке о понуђеним добрима, која нису у складу 
са захтевом Наручиоца, Наручилац ће такву понуду одбити као неодговарајућу.  
Понуђена добра треба у потпуности да испуне техничке карактеристике захтеване конкурсном 
документацијом из табеле техничке спецификације. 
 
Понуђач се обавезује да преко овлашћеног сервиса обезбеди редовно сервисирање опреме у 
гарантном року и то:  
А. Сервисна подршка у гарантном и вангарантном року 

Одржавање и сервисирање опреме која је предмет ове јавне набавке, искључиво ће се обављати 

од стране сервисера који поседују одговарајуће сертификате произвођача опреме. 

Понуђач гарантује да ће сервисер/сервисна служба у гарантном року и најмање 2 (две) године 

након истека гарантног рока, без одлагања, а најкасније следећег радног дана од дана настанка промене 

у било којем од података о сервисној подршци за предмет јавне набавке, о тој промени писмено 

обавестити Наручиоца и документовати на прописан начин. 

Б. Постпродајно одржавање у гарантном року 

Понуђач је у обавези да у гарантном року најмање једном годишње о свом трошку обезбеди 
превентивно одржавање испоручених добара у складу са упутствима и препорукама произвођача 
опреме.  

У наведеном периоду, понуђач ће о свом трошку обезбедити све резервне делове и потрошни 
материјал потребан за услуге превентивног одржавања и одржавања по позиву, уз покривање свих 
пратећих трошкова, трошкова рада сервисера и трошкова доласка сервисера. 

Понуђач гарантује да ће у току гарантног рока обезбедити одзив сервисера/сервисне службе за 
предмет јавне набавке, у року од максимум 24 часа од момента пријаве квара од стране Наручиоца, (без 
обзира на потврду пријема пријаве квара путем електронске поште) и приступање утврђивању и 
отклањању квара  у року од 24 часа од момента пријаве квара од стране Наручиоца. 

Наручилац позив за сервисну интервенцију упућује путем електронске поште или факсом, 
слањем попуњеног и потписаног обрасца за пријаву квара опреме, у складу са процедуром Наручиоца. 
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Уколико квар не може да се отклони у року од 48 часова од момента пријаве, понуђач је дужан да 
обезбеди заменску опрему минимум истих техничких карактеристика. Уколико квар није могуће 
отклонити, понуђач је дужан да испоручи нову опрему према прихваћеној понуди.  

За време трајања гарантног рока Понуђач сноси све трошкове отклањања недостатака на опреми 
која је предмет Уговора. Наручилац је дужан да без одлагања обавести Понуђача у писаној форми о 
било каквом уоченом недостатку и да Понуђачу омогући несметан приступ опреми. 

Понуђач је у обавези да пре истека гарантног периода, уради детаљан превентивни сервис. 
В. Постпродајно одржавање по истеку гарантног рока 

Понуђач је у обавези да најмање две године, након истека гарантног рока, обезбеди сервисну и 

техничку подршку за испоручену опрему (могућност уредног сервисирања и могућност набавке 

резервних делова и пратећег потрошног прибора од стране Наручиоца) на територији Републике Србије.  

Као доказ о спремности понуђача да обезбеди резервне делове и сервисну подршку на територији 
Републике Србије у пост-продајном периоду одржавања опреме Понуђач је дужан да достави 
оригиналну изјаву издату од стране произвођача опреме. 
 

4.4. ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ 

Понуђач ће у просторијама седишта Наручиоца, након инсталације, а пре пуштања опреме у рад, 

обезбедити обуку запослених за правилан и безбедан рад и руковање опремом  која је предмет ове јавне 

набавке, у трајању од пет дана.  

Понуђач је дужан да приликом пуштања у рад опреме, достави Упутство за употребу и сервисну 
документацију, у електронској или папирној форми, у минимално једном примерку. Уколико је наведена 
документација у оригиналној верзији на страном језику, Понуђач је дужан да поред оригиналне верзије 
достави и превод исте. 
 
ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ (важи за све партије) – Понуђачи могу да се упознају са локацијом (пијаце 
наведене у табели испод)  и предметом набавке пре достављања понуде. 
Заинтересовани понуђачи, посету могу да обаве до истека рока за подношење понуда, али је пожељно 
да обаве најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде, како би искористили законску 
могућност тражења додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде у законском 
року  (чл.63. ЗЈН). Пре евентуалног обиласка, потребно је контактирати Наручиоца, ради договора о 
тачном времену обиласка, како би се обезбедила тајност потенцијалних понуђача у складу са чл. 14.ст. 
1.тачка 3.ЗЈН. 
Током обиласка локације, понуђачи ће моћи да узму све потребне мере на лицу места али се неће 
давати било каква објашњења у вези са конкурсном документацијом. Приликом обиласка локације, 
понуђачи могу да стекну увид у обим и сложеност предмета набавке. Понуђачи који су извршили 
обилазак локације, уз понуду достављају потписану изјаву о обиласку локације (Образац број 14). 
Обилазак локације није услов од кога ће зависити прихватљивост понуде. 
Понуђачи који су извршили обилазак локације, уз понуду достављају потписану изјаву о обиласку 
локације (Образац број 14). 
У прилогу се налази адреса пијаце:  

Палилула Илије Гарашанина бб  064 111 05 35 

Наручилац је обезбедио време обиласка предметне пијаце сваким радним даном, почев од дана објаве 
Позива за подношење понуда до најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде, и то од 
10,00 – 12,00 часова уз најаву минимум један дан раније лицу које је задужено за супервизију физичко-
техничког обезбеђења.  
 
IV МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА ОДНОСНО ИЗВРШЕЊА УГОВОРА, РОК ПЛАЋАЊА 
Партија 1 

1. Место испоруке и монтаже добара: пијаца  Палилула, у улици Илије Гарашанина бб. 
2. Укупан износ без обрачунатог ПДВ-а у понуди мора бити са свим обрачунатим трошковима, 

истоварено, монтирано, програмирано и пуштено у рад на локацији по налогу Наручиоца. 

http://www.bgpijace.rs/market.php?id=167
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Уколико понуђач одобрава рабат, исти не може да истакне на крају понуде и обрасца структуре 
цена, већ јединичне цене морају бити изражене са већ одбијеним рабатом. 

3. Рок испоруке, монтаже, програмирања и пуштања у рад: до 5 дана од дана испостављања 
поруџбенице. 

4. Рок плаћања: до 45 дана од дана пријема рачуна за испоручена добра. Уз сваки испостављени 
рачун испоручилац прилаже отпремни лист за извршене испоруке предметних добара. 

5. Гарантни рок: минимално 24 месеца од дана испоруке добара 
6. Опција понуде: 60 дана од дана отварања понуда. 

 
Партија 2 

1. Место испоруке и монтаже добара: пијаца  Палилула, у улици Илије Гарашанина бб. 
2. Укупан износ без обрачунатог ПДВ-а у понуди мора бити са свим обрачунатим трошковима, 

истоварено у магацин  Наручиоца. Уколико понуђач одобрава рабат исти не може да истакне на 
крају понуде и обрасца структуре цена, већ јединичне цене морају бити изражене са већ одбијеним 
рабатом. 

3. Рок испоруке: до 20 дана од дана испостављања поруџбенице. Пријем ће се вршити уз присуство 
комисије Наручиоца како би се извршио увид да је опрема испоручена и пуштена у рад у складу са 
захтевима из конкурсне документације. Након извршеног пријема сачиниће се Записник о 
квалитативном и квантитативном пријему добара. 

4. Рок плаћања:  до 45 дана од дана пријема рачуна за сваку појединачну испоруку добара. Уз сваки 
испостављени рачун испоручилац прилаже отпремни лист за извршене испоруке предметних 
добара. 

5. Гарантни рок: минимално 24 месеца од дана испоруке добара 
6. Опција понуде: 60 дана од дана отварања понуда. 

 
Партија 3 

1. Место испоруке и монтаже добара: пијаца  Палилула, у улици Илије Гарашанина бб. 
2. Укупан износ без обрачунатог ПДВ-а у понуди мора бити са свим обрачунатим трошковима, 

истоварено у магацин  Наручиоца. Уколико понуђач одобрава рабат исти не може да истакне на 
крају понуде и обрасца структуре цена, већ јединичне цене морају бити изражене са већ одбијеним 
рабатом. 

3. Рок испоруке: до 20 дана од дана испостављања поруџбенице. 
4. Рок плаћања:  до 45 дана од дана пријема рачуна за сваку појединачну испоруку добара. Уз сваки 

испостављени рачун испоручилац прилаже отпремни лист за извршене испоруке предметних 
добара. 

5. Гарантни рок: минимално 24 месеца од дана испоруке добара 
6. Опција понуде: 60 дана од дана отварања понуда. 

 
Партија 4 

1. Место испоруке и монтаже добара: пијаца  Палилула, у улици Илије Гарашанина бб. 
2. Укупан износ без обрачунатог ПДВ-а у понуди мора бити са свим обрачунатим трошковима, 

истоварено у магацин  Наручиоца. Уколико понуђач одобрава рабат исти не може да истакне на 
крају понуде и обрасца структуре цена, већ јединичне цене морају бити изражене са већ одбијеним 
рабатом. 

3. Рок испоруке: до 20 дана од дана испостављања поруџбенице. Испорука добара која су предмет 
ове јавне набавке подразумева истовар, допремање опреме у просторије које за то одреди 
Наручилац, отпакивање, монтажу, стављање опреме у функцију, проверу функционалности и обуку 
запослених у просторијама Наручиоца. 

4. Рок плаћања:  до 45 дана од дана пријема рачуна за сваку појединачну испоруку добара. Уз сваки 
испостављени рачун испоручилац прилаже отпремни лист за извршене испоруке предметних 
добара. 

5. Гарантни рок: минимално 24 месеца од момента стављања опреме у функцију (потписивања 
Записника о квантитативном и квалитативном усаглашеном пријему) 

6. Опција понуде: 60 дана од дана отварања понуда. 
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V  УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. и 76. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ И    
     УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

1) Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава обавезне услове из 
члана 75. ЗЈН.  

1. да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2. да понуђач (привредно друштво) и његов законски заступник (односно законски заступници 

привредног друштва уколико их има више) 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. да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.  

Наручилац напомиње да се доказ из члана 75. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама не 
прилаже, обзиром да за обављање предметне делатности није предвиђена посебна дозвола. 

      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 да као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

2) Упутство како се доказује испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН у смислу члана 
77. ЗЈН 

1. Доказ о испуњавању услова из чл. 75. ст. 1. тч.1) ЗЈН 
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног 
Привредног суда.  
2. Доказ о испуњавању услова из чл.75. ст.1. тч.2) ЗЈН 

- за правно лице: 
- извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем је подручју седиште 

домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, 
- извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у 

Београду, 
- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова 

за законског заступника (уколико има више законских заступника, ово уверење се доставља за 
све), да његов законски заступник (или заступници) није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против 
привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре; 
- за предузетнике и физичка лица: 

- извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3. Доказ о испуњавању услова из чл.75. ст.1. тч.4) ЗЈН 
Уверење пореске управе Министарства финансија да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе и 
Уверење надлежне локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода или Потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. 

Докази наведени под тачкама 2, 3. и 4. не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања 
понуда. 

4. Доказ о испуњавању услова из чл.75. ст.2) ЗЈН: 
Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде 
потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.  
Напомена: 
чл.78.ст.1 гласи: „Организација надлежна за регистрацију привредних субјеката води јавни 
регистар понуђача – предузетника и правних лица (у даљем тексту: регистар понуђача) који 
испуњавају обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона“. Према наведеном а у 
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вези са чл.78.ст.5 ЗЈН „Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења 
понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова“. 
 

3) Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава додатне услове из 
члана 76. ЗЈН: 

1.   да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом, подразумева: 
За партију 1: 

а) да је пословао позитивно у последњој обрачунској години (2018. година), 
б) да је у 2018. години остварио укупан пословни приход од најмање 4.000.000,00 динара, 
ц) да му текући рачун није у блокади у последњих 12 месеци до дана објављивања позива за 
подношење понуда; 

 За партију 2: 
а) да је пословао позитивно у последњој обрачунској години (2018. година), 
б) да је у 2018. години остварио укупан пословни приход од најмање 25.000.000,00 динара, 
ц) да му текући рачун није у блокади у последњих 12 месеци до дана објављивања позива за 
подношење понуда; 
д) да је остварио „Scoring“ оцену најмање ББ+  

За партију 3: 
а) да је пословао позитивно у последњој обрачунској години (2018. година), 
б) да је у 2018. години остварио укупан пословни приход од најмање 14.000.000,00 динара, 
ц) да му текући рачун није у блокади у последњих 12 месеци до дана објављивања позива за 
подношење понуда; 

За партију 4: 
а) да је пословао позитивно у последњој обрачунској години (2018. година), 
б) да је у 2018. години остварио укупан пословни приход од најмање 12.000.000,00 динара, 
ц) да му текући рачун није у блокади у последњих 12 месеци до дана објављивања позива за 
подношење понуда; 

 
2. да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом, подразумева:  

За партију 1: 
- да у складу са чланом 8. Закона о приватном обезбеђењу поседује лиценцу за вршење послова 

монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника издате од 
стране Министарства унутрашњих послова 

- да је у претходних годину дана до дана објављивања Позива за подношење понуда инсталирао 
минимум један систем техничке заштите који интегрише систем видео надзора и систем контроле 
приступа са интеграцијским софтвером у минималном износу од 4.000.000,00 динара 

- да је у последњих годину дана инсталирао минимум један систем видео надзора са 30 
умрежених локација у 1 мониторинг центар путем затворене бежичне везе и 200 камера у 
интегрисаном систему заштите 

- да има минимум један уговор чији је предмет систем видео аналитике са извештавањем са 
минимум 15 камера са видео аналитиком у једном систему у протеклих годину дана од дана 
објављивања Позива за подношење понуда за предметну јавну набавку 

 
За партију 2: 

- да је у последње три обрачунске године (2016., 2017. и 2018.) успешно испоручио добра која су 
предмет јавне набавке из партије 2 у вредности од најмање 30.000.000,00 динара; 

 
За партију 3: 

- да је у последње три обрачунске године (2016., 2017. и 2018.) успешно испоручио добра која су 
предмет јавне набавке из партије 3 у вредности од најмање 5.000.000,00 динара; 

 
За партију 4: 
- Да понуђач има потписан партнерски уговор са произвођачем опреме 
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- Да је понуђач у претходне три године (2016, 2017. и 2018.година) продао и испоручио добра 
која су предмет јавне набавке из партије 4   

- Да има овлашћење од стране произвођача опреме за учествовање у предметној јавној 
набавци 

3. да располаже неопходним техничким капацитетом што подразумева да понуђач: 
За партију 1:  

- поседује МАФ (Manufacturer Authorization Form) ауторизацију произвођача опреме DAHUA да је 
овлашћен за дистрибуцију, инсталирање и одржавање опреме  
Достави копије сертификата: 

- ИСО 9001 или СРПС ИСО 9001 или одговарајући 
- ИСО 14001 или СРПС ИСО 14001 или одговарајући 
- ОХСAС 18001 или СРПС ОХСAС 18001 или одговарајући 

важећих на дан отварања понуда из којих се може утврдити да су издати од стране 
сертификационе куће која је призната од акредитационог тела земље из које потиче, и потврду 
сертификационе куће да је сертификат важећи за текућу (2019.) годину. 
 
За партију 2: 
- има минимално два доставна возила носивости до 3Т за испоруку предметних добара. 
- има минимално два виљушкара 
- има производни погон са складишним простором за смештај и чување понуђених добара 
минималне површине 1000м2  
- има ласер машина за сечење инокса 
- има панч преса за пробијање лима 
- има преса за савијање инокса 
- има опрему усаглашену са „CE“ знаком у складу са Правилником о безбедности машина 
(„Сл.гласник РС“ бр. 13/2010) 
Достави копије сертификата: 

- HACCP или одговарајући 
- ИСО 9001 или СРПС ИСО 9001 или одговарајући 
- ИСО 14001 или СРПС ИСО 14001 или одговарајући 
- ОХСAС 18001 или СРПС ОХСAС 18001 или одговарајући 
- ИСО 50001 или СРПС ИСО 50001 или одговарајући 

важећих на дан отварања понуда из којих се може утврдити да су издати од стране 
сертификационе куће која је призната од акредитационог тела земље из које потиче, и потврду 
сертификационе куће да је сертификат важећи за текућу (2019.) годину. 
 
За партију 3: 
- маказе хидрауличке за сечење лима до 13мм – комада 2 
- преса апкант хидраулична за савијање лима до 12мм – комада 2 
- преса ЦНЦ апкант хидрауличка за савијање лима – комада 1 
- Преса ЦНЦ за перфорацију лимова – комада 2 
- Машина ЦНЦ за резање лимова до 150мм – комада 2 
- Струг универзални – комада 1 
- Бушилица радијална – комада 1 
- Бушилица стубна – комада 1 
- Брусилице ручне – комада 5 
- Бушилице ручне – комада 5 
- Апарат за заваривање CO2 – комада 5 
- Алат браварски комплет– комплета 5 
- Тоцило за сечење – комада 2 
- Виљушкар 3т – комада 3 
- Теретно возило минималне носивости 3т – комада 1 
Понуђач обавезно доставља копије сертификата  

- ИСО 9001 или СРПС ИСО 9001 или одговарајући 
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- ИСО 14001 или СРПС ИСО 14001 или одговарајући 
- ОХСAС 18001 или СРПС ОХСAС 18001 или одговарајући 
- ИСО 27001 или СРПС ИСО 27001 или одговарајући 

- ИСО 50001 или СРПС ИСО 50001 или одговарајући 
важећих на дан отварања понуда из којих се може утврдити да су издати од стране 
сертификационе куће која је призната од акредитационог тела земље из које потиче, и потврду 
сертификационе куће да је сертификат важећи за текућу (2019.) годину. 
 
За партију 4: 

- поседује овлашћени сервис 
- има највиши ниво подршке техничког центра произвођача 24/7/365 и то: 

1. подршком путем телефона и интернета, 
2. приступом техничком центру 
3. приступом операционим софтверским надоградњама и 
4. софтверским ажурирањима 

- поседује систем за пријаву квара, неисправности или проблема у мрежи 24/7/365 са потврдом о 
пријему захтева (аутоматски генерисана електронска пошта са потврдом или аутоматски 
генерисан број пријаве квара ) 
 

4. да располаже неопходним кадровским капацитетом за испоруку предметних добара, што 
подразумева да има:  
За партију 1:  

- минимум 2 радно ангажована извршиоца/сервисера са сертификатом да је обучен за  
инсталирање и одржавање опреме видео надзора коју понуђач нуди. Сертификат може бити 
издат од произвођача опреме или овлашћеног дистрибутера. 

- минимум 2 радно ангажована инжињера обучена за рад са интеграцијским софтвером на 
платформи DSS, произвођача DAHUA 

- минимум 1 одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система са лиценцом 353 
- минимум 1 одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система са лиценцом 453  
Напомена: уколико понуђач има ангажовано лице на пословима одговорног пројектанта и 
одговорног извођача радова, Наручилац ће прихватити једно лице које поседује обе лиценце. 

 
За партију 2: 

- минимално два радно ангажована извршиоца на пословима испоруке предметних добара и 
возача  

- минимално један извршиоц на пословима машинског инжењера са лиценцом 430 за одговорног 
извођача радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике 

- минимално два извршиоца на пословима електротехничке струке   
 
За партију 3: 

- минимум 1 извршиоца са положеним стручним испитом за обављање послова из области 
безбедности и здравља на раду са радним искуством од минимум 5 година на пословима за 
безбедност и здравље на раду 

- минимум 2 дипломирани машински инжењер 
- минимум 1 извршиоца на пословима машинског техничара са средњом стручном спремом 
- миниммум 3 заваривача са сертификатом (атестом) о стручној оспособљености ЕN 287-1 или 

одговарајући 
- минимум 4 бравара са ВКВ струком 
- минимум 5 бравара са КВ струком 
- минимум 2 возача са „Б“ и „Ц“ категоријом 
- минимум 4 извршиоца НКВ струке 

 
За партију 4: 
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- минимум 2 ангажована лица са највишим нивоом техничког сертификата за понуђену опрему и 
надзор 

- минимум 1 ангажовано лице сертификовано од стране произвођача опреме који ће бити задужен 
за техничко одржавање опреме која је предмет партије 4 

- миниму 1 ангажовано лице са највишим нивоом техничког сертификата за понуђену бежичну 
опрему 

- миниму 1 ангажовано лице са највишим нивоом техничког сертификата за понуђену мрежну 
опрему 
 
4) Упутство како се доказује испуњености додатних услова из члана 76. ЗЈН у смислу 

члана 77. ЗЈН 
Испуњеност додатних услова из члана 76. ЗЈН се доказује на следећи начин: 
1. Да располаже неопходним финансијским капацитетом понуђач доставља: 
За партију 1: 
1. под тачкама а) и б) понуђач доставља Извештај о бонитету издат од Агенције за привредне 

регистре у коме су садржани подаци за период 2018. годину, под тачком ц) доказује потврдом НБС-а о 
броју дана неликвидности. 

НАПОМЕНА: Уколико за неког понуђача нису приказани подаци за наведену годину јер понуђач 
није постојао (основан у међувремену), релевантни су приказани подаци за период од оснивања 
предузећа. 

За партију 2: 
1. под тачкама а) б) и д) понуђач доставља Извештај о бонитету издат од Агенције за привредне 

регистре у коме су садржани подаци за период 2018. годину, под тачком ц) доказује потврдом НБС-а о 
броју дана неликвидности. 

НАПОМЕНА: Уколико за неког понуђача нису приказани подаци за наведену годину јер понуђач 
није постојао (основан у међувремену), релевантни су приказани подаци за период од оснивања 
предузећа. 

За партију 3: 
1. под тачкама а) и б) понуђач доставља Извештај о бонитету издат од Агенције за привредне 

регистре у коме су садржани подаци за период 2018. годину, под тачком ц) доказује потврдом НБС-а о 
броју дана неликвидности. 

НАПОМЕНА: Уколико за неког понуђача нису приказани подаци за наведену годину јер понуђач 
није постојао (основан у међувремену), релевантни су приказани подаци за период од оснивања 
предузећа. 

За партију 4: 
1. под тачкама а) и б) понуђач доставља Извештај о бонитету издат од Агенције за привредне 

регистре у коме су садржани подаци за период 2018. годину, под тачком ц) доказује потврдом НБС-а о 
броју дана неликвидности. 

НАПОМЕНА: Уколико за неког понуђача нису приказани подаци за наведену годину јер понуђач 
није постојао (основан у међувремену), релевантни су приказани подаци за период од оснивања 
предузећа. 

2. Да располаже неопходним пословним капацитетом понуђач доказује: 
За партију 1: 

- доставом копије лиценце за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система 
техничке заштите и обуке корисника издате од стране Министарства унутрашњих послова 

- доставом попуњеног, овереног и потписаног Обрасца 10 - „Списак најважнијих испоручених 
добара“ са унетим износима, датумима и називом наручиоца и попуњене, оверене и потписане 
потврде уз Образац 10, као и копије уговора. 
За партију 2 

- доставом попуњеног, овереног и потписаног Обрасца 10 - „Списак најважнијих испоручених 
добара“ са унетим износима, датумима и називом наручиоца и попуњене, оверене и потписане 
потврде уз Образац 10, као и копије уговора. 
За партију 3: 
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- доставом попуњеног, овереног и потписаног Обрасца 10 - „Списак најважнијих испоручених 
добара“ са унетим износима, датумима и називом наручиоца и попуњене, оверене и потписане 
потврде уз Образац 10, као и копије уговора. 
За партију 4: 

- Копију партнерског уговора потписан са произвођачем опреме 
- доставом попуњеног, овереног и потписаног Обрасца 10 - „Списак најважнијих испоручених 

добара“ са унетим износима, датумима и називом наручиоца и попуњене, оверене и потписане 
потврде уз Образац 10, као и копије уговора. 

- овлашћење од стране произвођача опреме за учествовање у предметној јавној набавци 
 
3. Да располаже неопходним техничким капацитетом понуђач доказује тако што доставља 

попуњен, оверен и потписан Образац 11 - Техничка опремљеност понуђача, и : 
За партију 1: 

- МАФ (Manufacturer Authorization Form) ауторизација произвођача опреме DAHUA да је овлашћен 

за дистрибуцију, инсталирање и одржавање опреме са копијом на српском језику овереном од 
стране овлашћеног преводиоца. 
копије сертификата  

- ИСО 9001 или СРПС ИСО 9001 или одговарајући 
- ИСО 14001 или СРПС ИСО 14001 или одговарајући 
- ОХСAС 18001 или СРПС ОХСAС 18001 или одговарајући 

важећих на дан отварања понуда из којих се може утврдити да су издати од стране 
сертификационе куће која је призната од акредитационог тела земље из које потиче, и потврду 
сертификационе куће да је сертификат важећи за текућу (2019.) годину. 
 
За партију 2: 
За возила: 

- очитане податке са чипа – читача важеће саобраћајне дозволе за свако возило појединачно и 
одштампане слике регистрационе налепнице возила или копије полисе осигурања из које се 
види регистарски број возила и датум истека важења регистрације односно ако саобраћајна 
дозвола није издата на име понуђача као власника возила поред наведеног доставити и доказ о 
правном основу коришћења возила (уговор о купопродаји или уговор о закупу или уговор о 
лизингу или уговор о коришћењу возила и сл. у форми копије).  
За машине: 

- оверена пописна листа или копија рачуна или уговор о закупу или други релевантан доказ 
За производни погон са складишним простором за смештај и чување понуђених добара од 

минимално 1000м2: 
- Доказ о поседовању (у власништву – власнички лист или купопродајни уговор, копија пописне 

листе оверена од понуђача, закуп или Уговор о пословној сарадњи или други релевантан доказ)  
копије сертификата  

- HACCP или одговарајући 
- ИСО 9001 или СРПС ИСО 9001 или одговарајући 
- ИСО 14001 или СРПС ИСО 14001 или одговарајући 
- ОХСAС 18001 или СРПС ОХСAС 18001 или одговарајући 
- ИСО 50001 или СРПС ИСО 50001 или одговарајући 

важећих на дан отварања понуда из којих се може утврдити да су издати од стране 
сертификационе куће која је призната од акредитационог тела земље из које потиче, и потврду 
сертификационе куће да је сертификат важећи за текућу (2019.) годину. 
 
За партију 3: 
копије сертификата  

- ИСО 9001 или СРПС ИСО 9001 или одговарајући 
- ИСО 14001 или СРПС ИСО 14001 или одговарајући 
- ОХСAС 18001 или СРПС ОХСAС 18001 или одговарајући 
- ИСО 27001 или СРПС ИСО 27001 или одговарајући 
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- ИСО 50001 или СРПС ИСО 50001 или одговарајући 
важећих на дан отварања понуда из којих се може утврдити да су издати од стране 
сертификационе куће која је призната од акредитационог тела земље из које потиче, и потврду 
сертификационе куће да је сертификат важећи за текућу (2019.) годину. 
За возила: 

- очитане податке са чипа – читача важеће саобраћајне дозволе за свако возило појединачно и 
одштампане слике регистрационе налепнице возила или копије полисе осигурања из које се 
види регистарски број возила и датум истека важења регистрације односно ако саобраћајна 
дозвола није издата на име понуђача као власника возила поред наведеног доставити и доказ о 
правном основу коришћења возила (уговор о купопродаји или уговор о закупу или уговор о 
лизингу или уговор о коришћењу возила и сл. у форми копије).  
За машине: 

- оверена пописна листа или копија рачуна или уговор о закупу или други релевантан доказ 
 
За партију 4: 
За овлашћени сервис, технички центар и систем за пријаву квара: 

- Доказ о поседовању (ако је у власништву – власнички лист или купопродајни уговор и копија 
пописне листе оверена од понуђача, ако је у закупу - Уговор о пословној сарадњи или други 
релевантан доказ) 
 

4. Да располаже неопходним кадровским капацитетом понуђач доказује доставом попуњеног, 
овереног и потписаног Обрасца 12 – Кадровска оспособљеност са приложеним доказима: 
За партију 1: 

- копијама одговарајућег М обрасца за свако наведено радно ангажовано лице са списка које ће 
бити ангажовано на предметној јавној набавци или други одговарајући образац који пружа доказ о 
пријави/одјави на обавезно социјално осигурање 

- Копија потврде или сертификата о обучености за рад на софтверској платформи типа DSS  
произвођача Дахуа 

- Копије лиценце 353 за минимум 1 одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система  
- Копије лиценце 453 за минимум 1 одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и 

система  
За партију 2 

- копијама одговарајућег М обрасца за свако наведено радно ангажовано лице са списка које ће 
бити ангажовано на предметној јавној набавци или други одговарајући образац који пружа доказ о 
пријави/одјави на обавезно социјално осигурање (у складу за Законом о раду) 

- копија важеће возачке дозволе за возача (возачка категорија „Ц“) 
 

За партију 3: 
- копијама одговарајућег М обрасца за свако наведено радно ангажовано лице са списка које ће 

бити ангажовано на предметној јавној набавци или други одговарајући образац који пружа доказ о 
пријави/одјави на обавезно социјално осигурање 

- копија важеће возачке дозволе за возача (возачка категорија „Б“ и „Ц“) 
- копија диплома 

 
За партију 4: 

- копијама одговарајућег М обрасца за свако наведено радно ангажовано лице са списка које ће 
бити ангажовано на предметној јавној набавци или други одговарајући образац који пружа доказ о 
пријави/одјави на обавезно социјално осигурање (у складу за Законом о раду) 

- копије сертификата о обучености наведених извршиоца  
 

5) Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. ЗЈН 
 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан 
је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1. до 
4.ЗЈН. за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 
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6) Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са чланом 81. 

ЗЈН 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе мора да испуни обавезне услове 

из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. 
7) Допунске напомене 

Докази о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН могу се достављати у неовереним копијама. 
У складу са чланом 79. став 1. ЗЈН, Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да 

тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену 
копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на 
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа, с тим што треба да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно 
доступни. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског 
документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима 
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу 
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те 
државе. 

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 и да је документује на прописани начин. 
 
VI  СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
Партија 1 

1. Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде 
Као средство финансијског обезбеђења, Понуђач подноси сопствену меницу за озбиљност понуде 

на износ од 10% од вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, са меничним овлашћењем  - Образац 10 
из конкурсне документације, са роком важности 30 дана од дана отварања понуда односно до истека 
опције понуде, која мора да буде са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без 
права на приговор.  

Меницу, менично овлашћење, картон депонованих потписа и доказ о регистрацији меница 
код НБС ставити у одговарајућу провидну фолију коју је могуће избушити ради повезивања са 
осталом документацијом. Фолију залепити (обезбедити)  са горње стране на начин да 
документ не може да се одстрани. Меница, менично овлашћење, картон депонованих потписа 
и доказ о регистрацији меница код НБС треба да буду уложени на начин да се недвосмислено 
може утврдити њихов садржај.   

Меница и менично овлашћење морају бити прописно потписани од стране овлашћеног лица понуђача 
у складу са картоном депонованих потписа који се доставља у прилогу и оверена печатом. Са меницом 
се доставља и доказ о регистрацији менице код НБС.  

Наручилац ће уновчити меницу за озбиљност понуде дату уз понуду у следећим случајевима: 
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду, 
- уколико понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци одбије да закључи уговор о јавној 

набавци, 
- уколико понуђач по позиву Наручиоца да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа о испуњености услова у остављеном року исте не достави. 
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2. Финансијско обезбеђење за добро извршење посла 
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, дужан је да истовремено са потписивањем 

уговора, на име средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла, преда Наручиоцу 
сопствену меницу за добро извршење посла и менично овлашћење у складу са текстом из Обрасца 
12 - Менично овлашћење из конкурсне документације која ће бити са клаузулама: неопозива, 
безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, на износ од 10%  вредности уговора без 
обрачунатог ПДВ-а и са роком важности који је 30 дана дужи од рока датог за коначно извршење посла. 
Меница мора бити прописно потписана од стране овлашћеног лица Понуђача у складу са картоном 
депонованих потписа и оверена печатом. Са меницом се доставља и доказ о регистрацији менице код 
НБС. Уз наведену меницу и менично овлашћење доставља и копију картона депонованих потписа.  

Понуђач је дужан да уз понуду достави достави Образац 12. - Образац меничног овлашћења 
(потписана само изјава) и Изјаву о финансијском обезбеђењу – Образац 11 из конкурсне документације, 
којим се обавезује да ће истовремено са потписивањем уговора, положити средство финансијског 
обезбеђења предвиђено уговором и конкурсном документацијом.  
 Наручилац ће наплатити достављену меницу за добро извршење посла под условима 
предвиђеним уговором. 
 

3. Финансијско обезбеђење за отклањање недостатака у гарантном року 
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, дужан је да истовремено са потписивањем 

уговора, на име средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року, преда 
наручиоцу бланко сопствену меницу, прописано потписану од стране овлашћеног лица понуђача у 
складу са картоном депонованих потписа и овереном печатом са клаузулама безусловна, неопозива, без 
протеста и на први позив наплатива као и менична овлашћења у складу са текстом из обрасца - Образац 
11, из конкурсне документације и доказ о регистрацији меница код НБС, са роком важења 5 дана дужа од 
гарантног рока.  
Понуђач коме у поступку буде додељен уговор, уз наведене менице и менична овлашћења доставља и 
копију картона депонованих потписа.  
Рок важења меница из става 1. овог члана је пет дана дужи од гарантног рока који је одређен за 
извршене замене предметних добара у склопу предметне радови и могу се искористити у висини од 
највише 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а. 
Понуђач је дужан да уз понуду достави достави Образац 11. - Образац меничног овлашћења (потписана 
само изјава) и Изјаву о финансијском обезбеђењу - Образац 10 из конкурсне документације, којим се 
обавезује да ће истовремено са потписивањем уговора, положити средство финансијског обезбеђења 
предвиђено уговором и конкурсном документацијом.  
Наручилац ће наплатити достављене менице за отклањање недостатака у гарантном року под условима 
предвиђеним уговором. 
 
Партија 2 

1. Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде 
Као средство финансијског обезбеђења, понуђач подноси банкарску гаранцију за озбиљност понуде, 

са роком доспећа 60 дана од дана отварања понуда односно до истека опције понуде, која мора да буде 
са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор (банкарску 
гаранцију не бушити већ ставити у одговарајућу пластичну фолију коју је могуће избушити 
ради повезивања са осталом документацијом, и залепити фолију да документ не би могао да 
се одстрани).  
 Ако изабрани понуђач поднесе банкарску гаранцију стране банке, та банка мора имати најмање 
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво крединог квалитета 3 (инвестициони ранг). 
 Гаранција пословне банке за озбиљност понуде доставља се у износу од 10% укупне понуђене 
вредости понуде без урачунатог ПДВ-а.Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде 
дату уз понуду у следећим случајевима: 

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду, 
- уколико понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци одбије да закључи уговор о јавној 

набавци, 



Јавно комунално предузеће „Градске пијаце“, Београд, Живка Карабиберовића 3, Београд 

 

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку 

Активна и друга опрема за ентеријерско опремање пијаце Палилула – ОП-03/19  
 страна 32 од 112 

 

- уколико понуђач по позиву Наручиоца да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа о испуњености услова у остављеном року исте не достави.  

  
2. Финансијско обезбеђење за добро извршење посла 
Понуђач је дужан да уз понуду достави потписану и оверену изјаву, на обрасцу банке, да ће 

Наручиоцу, уколико понуда понуђача буде изабрана као најповољнија, приликом закључења уговора 
издати банкарску гаранцију за добро извршење посла која ће бити са клаузулама: неопозива, 
безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, у висини од 10% од укупне уговорене 
вредности без урачунатог ПДВ-а и са роком важности који је 30 дана дужи од рока датог за коначно 
извршење посла - Оригинално писмо о намерама пословне банке, да ће издати банкарску гаранцију 
за добро извршење посла након потписивања уговора. 

Писмо/а о намерама банке не бушити већ ставити у одговарајућу пластичну фолију коју је 
могуће избушити ради повезивања са осталом документацијом, и залепити фолију да 
документ не би могао да се одстрани. Писмо о намерама банке треба да буде уложена у 
фасциклу тако да може бити јасно читљива,  а да није потребно у ту сврху отварати фолију 
да би се утврдио њен садржај.  
 Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
банкарске гаранције мора се продужити. 
 Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не 
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  
 

3. Финансијско обезбеђење за отклањање недостатака у гарантном року 
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, дужан је да истовремено са потписивањем 

уговора, на име средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року, преда 
наручиоцу онолики број бланко сопствених меница, прописано потписане од стране овлашћеног лица 
понуђача у складу са картоном депонованих потписа и оверене печатом са клаузулама безусловна, 
неопозива, без протеста и на први позив наплатива као и менично овлашћење у складу са текстом из 
обрасца - Образац 13 из конкурсне документације, за сваку годину трајања гаранције по једну и доказ 
о регистрацији меница код НБС, са роком важења који је 5 дана дужи од гарантног рока. Понуђач коме у 
поступку буде додељен уговор, уз наведене менице и менична овлашћења доставља и копију картона 
депонованих потписа.  

Рок важења меница из става 1. овог члана је пет дана дужи од гарантног рока који је одређен за 
испоручена добра и могу се искористити у висини од максимално 10% од укупно уговорене вредности 
без обрачунатог ПДВ-а 

Понуђач је дужан да уз понуду достави достави Образац 13 - Образац меничног овлашћења 
(потписана само изјава) и Изјаву о финансијском обезбеђењу - Образац 12 из конкурсне документације, 
којим се обавезује да ће истовремено са потписивањем уговора, положити средство финансијског 
обезбеђења предвиђено уговором и конкурсном документацијом.  

Наручилац ће наплатити достављену меницу за отклањање недостатака у гарантном року под 
условима предвиђеним уговором. 
 
Партија 3 

1. Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде 
Као средство финансијског обезбеђења, понуђач подноси банкарску гаранцију за озбиљност понуде, 

са роком доспећа 60 дана од дана отварања понуда односно до истека опције понуде, која мора да буде 
са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор (банкарску 
гаранцију не бушити већ ставити у одговарајућу пластичну фолију коју је могуће избушити 
ради повезивања са осталом документацијом, и залепити фолију да документ не би могао да 
се одстрани).  
 Ако изабрани понуђач поднесе банкарску гаранцију стране банке, та банка мора имати најмање 
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво крединог квалитета 3 (инвестициони ранг). 
 Гаранција пословне банке за озбиљност понуде доставља се у износу од 10% укупне понуђене 
вредости понуде без урачунатог ПДВ-а.Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде 
дату уз понуду у следећим случајевима: 
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- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду, 
- уколико понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци одбије да закључи уговор о јавној 

набавци, 
- уколико понуђач по позиву Наручиоца да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа о испуњености услова у остављеном року исте не достави.  
  

2. Финансијско обезбеђење за добро извршење посла 
Понуђач је дужан да уз понуду достави потписану и оверену изјаву, на обрасцу банке, да ће 

Наручиоцу, уколико понуда понуђача буде изабрана као најповољнија, приликом закључења уговора 
издати банкарску гаранцију за добро извршење посла која ће бити са клаузулама: неопозива, 
безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, у висини од 10% од укупне уговорене 
вредности без урачунатог ПДВ-а и са роком важности који је 30 дана дужи од рока датог за коначно 
извршење посла - Оригинално писмо о намерама пословне банке, да ће издати банкарску гаранцију 
за добро извршење посла након потписивања уговора. 

Писмо/а о намерама банке не бушити већ ставити у одговарајућу пластичну фолију коју је 
могуће избушити ради повезивања са осталом документацијом, и залепити фолију да 
документ не би могао да се одстрани. Писмо о намерама банке треба да буде уложена у 
фасциклу тако да може бити јасно читљива,  а да није потребно у ту сврху отварати фолију 
да би се утврдио њен садржај.  
 Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
банкарске гаранције мора се продужити. 
 Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не 
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  
 

3. Финансијско обезбеђење за отклањање недостатака у гарантном року 
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, дужан је да истовремено са потписивањем 

уговора, на име средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року, преда 
наручиоцу онолики број бланко сопствених меница, прописано потписане од стране овлашћеног лица 
понуђача у складу са картоном депонованих потписа и оверене печатом са клаузулама безусловна, 
неопозива, без протеста и на први позив наплатива као и менично овлашћење у складу са текстом из 
обрасца - Образац 13 из конкурсне документације, за сваку годину трајања гаранције по једну и доказ 
о регистрацији меница код НБС, са роком важења који је 5 дана дужи од гарантног рока. Понуђач коме у 
поступку буде додељен уговор, уз наведене менице и менична овлашћења доставља и копију картона 
депонованих потписа.  

Рок важења меница из става 1. овог члана је пет дана дужи од гарантног рока који је одређен за 
испоручена добра и могу се искористити у висини од максимално 10% од укупно уговорене вредности 
без обрачунатог ПДВ-а 

Понуђач је дужан да уз понуду достави достави Образац 13 - Образац меничног овлашћења 
(потписана само изјава) и Изјаву о финансијском обезбеђењу - Образац 12 из конкурсне документације, 
којим се обавезује да ће истовремено са потписивањем уговора, положити средство финансијског 
обезбеђења предвиђено уговором и конкурсном документацијом.  

Наручилац ће наплатити достављену меницу за отклањање недостатака у гарантном року под 
условима предвиђеним уговором. 
 
Партија 4 

1. Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде 
Као средство финансијског обезбеђења, понуђач подноси банкарску гаранцију за озбиљност понуде, 

са роком доспећа 60 дана од дана отварања понуда односно до истека опције понуде, која мора да буде 
са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор (банкарску 
гаранцију не бушити већ ставити у одговарајућу пластичну фолију коју је могуће избушити 
ради повезивања са осталом документацијом, и залепити фолију да документ не би могао да 
се одстрани).  
 Ако изабрани понуђач поднесе банкарску гаранцију стране банке, та банка мора имати најмање 
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво крединог квалитета 3 (инвестициони ранг). 
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 Гаранција пословне банке за озбиљност понуде доставља се у износу од 10% укупне понуђене 
вредости понуде без урачунатог ПДВ-а.Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде 
дату уз понуду у следећим случајевима: 

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду, 
- уколико понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци одбије да закључи уговор о јавној 

набавци, 
- уколико понуђач по позиву Наручиоца да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа о испуњености услова у остављеном року исте не достави.  
  

2. Финансијско обезбеђење за добро извршење посла 
Понуђач је дужан да уз понуду достави потписану и оверену изјаву, на обрасцу банке, да ће 

Наручиоцу, уколико понуда понуђача буде изабрана као најповољнија, приликом закључења уговора 
издати банкарску гаранцију за добро извршење посла која ће бити са клаузулама: неопозива, 
безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, у висини од 10% од укупне уговорене 
вредности без урачунатог ПДВ-а и са роком важности који је 30 дана дужи од рока датог за коначно 
извршење посла - Оригинално писмо о намерама пословне банке, да ће издати банкарску гаранцију 
за добро извршење посла након потписивања уговора. 

Писмо/а о намерама банке не бушити већ ставити у одговарајућу пластичну фолију коју је 
могуће избушити ради повезивања са осталом документацијом, и залепити фолију да 
документ не би могао да се одстрани. Писмо о намерама банке треба да буде уложена у 
фасциклу тако да може бити јасно читљива,  а да није потребно у ту сврху отварати фолију 
да би се утврдио њен садржај.  
 Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
банкарске гаранције мора се продужити. 
 Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не 
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  
 

3. Финансијско обезбеђење за отклањање недостатака у гарантном року 
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, дужан је да истовремено са потписивањем 

уговора, на име средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року, преда 
наручиоцу онолики број бланко сопствених меница, прописано потписане од стране овлашћеног лица 
понуђача у складу са картоном депонованих потписа и оверене печатом са клаузулама безусловна, 
неопозива, без протеста и на први позив наплатива као и менично овлашћење у складу са текстом из 
обрасца - Образац 13 из конкурсне документације, за сваку годину трајања гаранције по једну и доказ 
о регистрацији меница код НБС, са роком важења који је 5 дана дужи од гарантног рока. Понуђач коме у 
поступку буде додељен уговор, уз наведене менице и менична овлашћења доставља и копију картона 
депонованих потписа.  

Рок важења меница из става 1. овог члана је пет дана дужи од гарантног рока који је одређен за 
испоручена добра и могу се искористити у висини од максимално 10% од укупно уговорене вредности 
без обрачунатог ПДВ-а 

Понуђач је дужан да уз понуду достави достави Образац 13 - Образац меничног овлашћења 
(потписана само изјава) и Изјаву о финансијском обезбеђењу - Образац 12 из конкурсне документације, 
којим се обавезује да ће истовремено са потписивањем уговора, положити средство финансијског 
обезбеђења предвиђено уговором и конкурсном документацијом.  

Наручилац ће наплатити достављену меницу за отклањање недостатака у гарантном року под 
условима предвиђеним уговором. 
 
VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

Конкурсна документација садржи потребне информације и упутства, за правилно састављање 
понуде, као и критеријум за избор најповољније понуде. 

Понуђач је дужан да пажљиво прегледа конкурсну документацију, упутства, спецификацију, 
услове које мора да испуни, попуни и овери образац понуде и остале обрасце према захтевима из 
конкурсне документације и приложи тражене изјаве оверене на захтевани начин. Понуђачи су дужни да 
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поднесу понуду у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 14/15 и 68/15), 
позивом за подношење понуда и захтевима из конкурсне документације. 

Сва документа поднета уз понуду морају да буду повезана  траком, спиралом или на други 
одговарајући начин у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно  убацивати, одстрањивати 
или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или 
печат.  

1) Језик на којем понуда мора бити састављена 
Наручилац је припремио конкурсну документацију и водиће поступак јавне набавке на српском 

језику. Понуда се попуњава на српском језику и сви докази се достављају на српском језику (члан 15.став 
3. ЗЈН). Уколико је који од доказа сачињен на другом језику, потребно је, уз фотокопију предметног 
доказа, приложити оверен превод судског тумача или превод оверен у амбасади земље у којој се као 
службени језик користи језик на коме је документ који се прилаже као доказ сачињен. 

2) Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена и начина 
попуњавања образаца датих у конкурсној документацији 

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику у затвореној коверти тако да се при 
отварању може утврдити да ли је затворена онако како је предата. 

Понуђач може поднети само једну понуду. 
Понуда са варијантама није дозвољена. 
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. 
Понуду треба поднети на обрасцима који су саставни део конкурсне документације, тако што 

понуђач уписује тражене податке у обрасце. Тражени подаци морају бити дати јасно и недвосмислено, 
откуцани или читко попуњени штампаним словима. 

У случају било каквих исправки (бељења или подебљавања бројева или слова), потребно је на 
том месту ставити печат и параф одговорног лица.  

Попуњени обрасци морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица 
понуђача. 

3) обавезна садржина понуде  

 Образац 1: Образац понуде за партију 1 - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан; 

 Образац 2: Образац понуде за партију 2 - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан; 

 Образац 3: Образац понуде за партију 3 - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан; 

 Образац 4: Образац понуде за партију 4 - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан; 

 Образац 5: Подаци о понуђачу за партију ___ - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и 
потписан; 

 Образац 6: Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем у партији ___ – попуњен, оверен 
печатом и потписан (само у случају да понуђач не наступа са подизвођачем); 

 Образац 7: Изјава о ангажовању подизвођача – попуњена, оверена печатом и потписана (само у 
случају подношења понуде са подизвођачем); 

 Образац 8: Подаци о подизвођачу - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписана 
(само у случају подношења понуде са подизвођачем); 

 Образац 9: Изјава чланова групе који заједнички подносе понуду - попуњена, оверена печатом и 
потписана (у случају подношења заједничке понуде); 

 Биланс стања и биланс успеха за 2018. годину (уколико је документ јавно доступан навести 
интернет адресу са које може да се преузме)  

 Потврда о броју дана неликвидности за последњих 6 месеци (уколико је документ јавно 
доступан навести интернет адресу са које може да се преузме) 

 Образац 10: Списак најважнијих испоручених добара понуђача; 

 Потврда Наручиоца уз Образац 10 са прилозима 

 Образац 11: Образац техничке оспособљености понуђача - попуњен, оверен печатом и потписан 
са захтеваним доказима 

 Образац 12: Образац кадровске оспособљености понуђача - попуњен, оверен печатом и потписан 
са захтеваним доказима 
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 Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде за партије 2, 3 и 4 - оригинална банкарска 
гаранција за озбиљност понуде за сваку партију посебно за коју понуђач конкурише(објашњено 
у одељку VI–Средства финансијског обезбеђења под тачком 1.)  

 Финансијско обезбеђење за добро извршење посла за партије 2, 3 и 4 - оригинално писмо о 
намерама пословне банке за сваку партију посебно за коју понуђач конкурише (објашњено у 
одељку VI – Средства финансијског обезбеђења под тачком 2.) 

 Образац 13: Менично овлашћење за озбиљност понуде за партију 1 – потписана и оверена изјава 
у обрасцу; 

 Образац 14: Изјава о достављању средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла 
за партију 1 – попуњен, оверен печатом и потписан 

 Образац 15: Менично овлашћење за добро извршење посла за партију 1 – потписана и оверена 
изјава у обрасцу; 

 Образац 16: Изјава о достављању средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака 
у гарантном року за партију ___ – попуњен, оверен печатом и потписан; 

 Образац 17: Менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року за партију ___ – 
потписана и оверена изјава у обрасцу; 

 Менице које морају бити прописано потписане од стране овлашћеног лица понуђача у складу са 
картоном депонованих потписа који се доставља у прилогу и оверене печатом. Са меницама се 
доставља и доказ о регистрацији менице код НБС. Понуђач доставља менице, картон 
депонованих потписа и доказ о регистрацији менице за сваку партију посебно за коју конкурише 

 Образац 18: Изјава понуђача о обиласку локације - пијаца Палилула - попуњена, оверена 
печатом и потписана 

 Образац 19: Изјава о прихватању техничких карактеристика (спецификације) – попуњена, оверена 
и потписана; 

 Образац 20: Изјава о прихватању услова из позива за доставу понуда и конкурсне документације 
– попуњена, оверена и потписана; 

 Упутство како да се попуни образац структуре цена 

 Образац 21: Образац структуре цена за партију 1 – попуњен по свим ставкама, оверен и 
потписан; 

 Образац 22: Образац структуре цена за партију 2 – попуњен по свим ставкама, оверен и 
потписан; 

 Образац 23: Образац структуре цена за партију 3 – попуњен по свим ставкама, оверен и 
потписан; 

 Образац 24: Образац структуре цена за партију 4 – попуњен по свим ставкама, оверен и 
потписан; 

 Образац 25: Модел уговора за партију 1 - попуњен, оверен и потписан; 

 Образац 26: Модел уговора за партију 2 - попуњен, оверен и потписан; 

 Образац 27: Модел уговора за партију 3 - попуњен, оверен и потписан; 

 Образац 28: Модел уговора за партију 4 - попуњен, оверен и потписан; 

 Образац 29: Образац изјаве о независној понуди – попуњена, оверена и потписана; 

 Образац 30: Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа – 
попуњена, оверена и потписана; 

 Образац 31: Образац трошкова припреме понуде – попуњен по свим ставкама,   

 Споразум о заједничком извршењу набавке (само у случају подношења заједничке понуде); 
 
Напомена: Образац 31. – Трошкови припреме понуде не представља обавезну садржину понуде. 
Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, оверен печатом и потписан Образац 31. – 
Трошкови припреме понуде, сматраће се да је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова. 
 

4) Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације где се могу 
благовремено добити исправни подаци 

Понуђачи могу благовремено добити исправне податке о пореским обавезама, заштити животне 
средине, заштити при запошљавању и условима рада на следећим адресама: 
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 Пореске обавезе: Министарство финансија - Пореска управа, Саве Машковића 3-5, Београд; 
интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs 

 Заштита животне средине: Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Немањина 
22-26, Београд, интернет адреса http://www.mpsv.gov.rs  

 Заштита при запошљавању и условима рада: Министарство за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, Немањина 22-26, Београд; интернет адреса www.minrzs.gov.rs. 

5) Самостално подношење понуде 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди 

или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 
Наручилац је дужан у складу са чланом 87. став 5. Закона о јавним набавкама да одбије све понуде 

које су поднете супротно наведеној забрани. 
 
6) Понуда са подизвођачем 
Понуђач је дужан да уколико ангажује подизвођача наведе у својој понуди проценат укупне 

вредности набавке који ће поверити подизвођачу (или подизвођачима) који не може бити већи од 50% 
као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да 
наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај 
подизвођач ће бити наведен у уговору. 

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања 
испуњености услова.  

Подизвођач мора испуњавати обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) и тч.5. из члана 75. 
ст.2. Закона о јавним набавкама.  

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача. 

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети 
доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. 

Наручилац је дужан да омогући испоручиоцу да приговори на захтев подизвођача наведен у 
претходном ставу ако потраживање није доспело. 

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац 
ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац 
претрпео знатну штету. 

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни 
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако ти лице испуњава 
све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. 
 

7) Група понуђача 
Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне 

услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН и тч.5. из члана 75. ст.2.ЗЈН, а додатне услове испуњавају 
заједно. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу 
понуђача пред наручиоцем; 

- 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; 
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Споразумом се уређују и друга питања којима се регулишу права и обавезе сваког од чланова 
заједничке понуде 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
 

8) Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди 
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ. 
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У понуди је понуђач је дужан да наведе цене по свим траженим позицијама. 
Цена мора бити исказана у динарима са свим обрачунатим трошковима. 
У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове. 
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајно ниске цене. 
Неуобичајено ниска цена у смислу Закона о јавним набавкама је понуђена цена која значајно одступа 

у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са 
понуђеним условима. 

Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајно ниску цену захтеваће од понуђача детаљно 
образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према члану 92. Закона о 
јавним набавкама. 
Авансно плаћање је неприхватљиво. 

У случају непредвиђених потреба предмета набавке који су неопходни за реализацију набавке, 
наручилац оставља могућност повећања укупне уговорене цене за највише 5% од вредности уговора без 
потребе за спровођењем преговарачког поступка што ће се регулисати посебним анексом уговора. 

 
9) Додатне информације и појашњења 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН. Заинтересовано 
лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда.  

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, доставити одговор у писаном облику и 
истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки, интернет адреса: 
www.portal.ujn.gov.rs и на својој интернет страници www.bgpijace.rs 

Питања треба послати путем факса на број: 011/6401-928 или електронском поштом на адресу 
nabavka@bgpijace.rs са ознаком „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације – Активна и друга опрема за ентеријерско опремање пијаце Палилула – ЈН бр. ОП-03/19“. 

Наручилац напомиње да тражење појашњења или додатних информација у вези са 
припремањем понуда, није дозвољено телефонским путем. 

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем 
електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране 
захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то 
неопходно као доказ да је извршено достављање. 
 

10) Измена и допуна конкурсне документације 
У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда Наручилац може било на сопствену 

иницијативу или као одговор на питање тражен од стране заинтересованог лица – да измени или да 
допуни конкурсну документацију. Тако формулисане измене или допуне, биће достављене свим 
заинтересованим лицима за која Наручилац има сазнања да су узела учешће у предметном поступку 
јавне набавке, путем дописа, факса или путем електронске поште, а измене односно допуне ће бити 
објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.  

Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама, 
продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. У случају продужења рока за отварање понуда 
сва права и обавезе Наручиоца и понуђача које су подлегале претходном крајњем року за подношење 
понуда, ће подлегати том продуженом крајњем року за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да допуњује 
конкурсну документацију. 
 

11) Измена и повлачење понуде 
У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН, понуђач може у року за подношење понуде да допуни, 

измени или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако Наручилац 
прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за 
подношење понуда. 

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде. 
Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда. 

http://www.bg-osvetljenje.rs/
mailto:nabavka@bg-osvetljenje.rs
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12) Трошкови припремања понуде 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. 
Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

Наручиоца накнаду трошкова, осим у случајевима и на начин предвиђен чланом 88. став 3. ЗЈН. 
 
13) Важност понуде 

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде. 
Понуда мора да важи минимално 60 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе 

краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена. 
Наручилац може, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача 

продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

 
14) 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. 

Понуде које су неблаговремене, неодговарајуће, које прелазе износ процењене вредности јавне 
набавке одбити као неприхватљиве као и понуде које имају битне недостатке (члан 106. ЗЈН). 

 
15) Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа заштите на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине 
У складу са чланом 75. став 2. ЗЈН, понуђач је дужан да приликом састављања понуде наведе да је 

поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине и да гарантује му није изречена мера забране обављања делатности 
која је на снази на дан отварања понуда. 
 

16) Заштита података 
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену позива и 

неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. 
Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније. 
Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи 

ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима 
или интерним актима понуђача означени као поверљиви. 

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима 
имају исписану реч "ПОВЕРЉИВО". 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин. Ако се 
као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати 
понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад 
ознаке поверљивости написати "ОПОЗИВ", уписати датум, време и потписати се. 

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће 
третирати ову понуду као понуду без поверљивих података. 

Неће се сматрати повeрљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену 
елемената критеријума и рангирање понуде. 

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока 
предвиђеног за отварање понуда. 
 

17) Додатна објашњења и исправке после отварања понуда 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да 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 се у писаном облику 
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обратити понуђачу и оставити му примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја 
за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која je неодговарајућа 
или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази 
из природе поступка јавне набавке. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву. 

 
18) Негативне референце 
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 суптротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН; 
2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбиoда 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. 

Доказ 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 у говореном року; 
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са радовима, 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 на ангажовању у 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, одређен конкурсном документацијом, који 
се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 
уговорима о јавним набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује горе наведене доказе, који се односи на поступак који 
је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан. 

 
19) Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза 

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, 
наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза. 

Додатно обезбеђење је бланко сопствена меница у висини 15% од понуђене цене. 
 
20) Одлука о додели уговора 
Одлука о додели уговора биће донета у року до 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда. 

У случајевима из чл. 109. ЗЈН, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка. 
 

21) Елементи критеријума за доделу уговора 
Критеријум за оцењивање понуда је "најнижа понуђена цена", уколико су испуњени сви услови 

наведени у конкурсној документацији. 
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, као најповољнија ће 

бити оцењена понуда понуђача који је понудио дужи гарантни рок. 
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22) Рок за приступање закључењу уговора 
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 

осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН. 
У складу са чланом 112. став 2. тачка 5. ЗЈН, уколико је поднета само једна понуда, Наручилац 

може закључити уговор и пре истека рока за подношења захтева за заштиту права. 
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац може 

да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
 
23) Разлог због којег се може одустати од доделе уговора 
Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. ЗЈН. 
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се 

нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак 
оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће 
понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. 

 
24) Измене током трајања уговора 
Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других 

битних елемената из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени конкурсном 
документацијом, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не 
сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној 
документацији. 

 
25) Захтев 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 (у даљем тексту: подносилац захтева). 

Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска 
институција, јавни правобранилац и грађански надзорник. 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим 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 (чл.149.ст.3. ЗЈН), без обзира на начин 
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.став 2.овог Закона указао 
Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Захтевом за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока 
за подношење понуде, а након рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет 
најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка из 
члана 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке 
на Порталу јавних набавки (чл.149.ст.6. ЗЈН). 

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 става 5 и 6 ове тачке, а подносилац захтева га није поднео пре 
истека тог рока. 

У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о додели уговора 
или одлуку о обустави поступка нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о 
поднетом захтеву за заштиту права. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у 
складу са одредбама члана 150.овог Закона. 
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Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за 
заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да 
зауставља даље активности у поступку јавне набавке. 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту 
права, које садржи податке из Прилога 3Љ. 

Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. став 2. 
ЗЈН, Наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке о поднетом захтеву за 
заштиту права, осим ако су испуњени услови из члана 150. став 2. и 3. и ако Наручилац или Републичка 
комисија на предлог Наручиоца не одлучи другачије. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на Рачун буџета Републике Србије број:840-
30678845-06 уплати таксу у износу од 120.000,00 динара (шифра плаћања: 153 или 253; позив на број: 
подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; сврха: 
Републичка административна такса - са назнаком набавке на коју се односи; Корисник: БУЏЕТ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ). 
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VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДA            ОБРАЗАЦ 1. 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1 
број _________од _____________године 

 
 

Пословно име или скраћени 
назив из одговарајућег регистра  

 

Адреса седишта 
 

Овлашћено лице 
 

Лице за контакт 
 

Матични број 
 

ПИБ 
 

Телефон/телефакс 
 

Број рачуна 
 

 
На основу позива за достављање понуде и конкурсне документације за јавну набавку добара – „Активна 
и друга опрема за ентеријерско опремање пијаце Палилула - испорука и уградња опреме за видео 
надзор“ ЈН бр. ОП-03/19 подносимо понуду за партију 1 као што следи: 
 
ПОНУДУ ПОДНОСИМ (заокружити): 
 
а) самостално 
б) као заједничку понуду (навести опште податке за све понуђаче из групе понуђача: пословно име или 
скраћени назив из одговарајућег регистра, адреса седишта, матипчни број, ПИБ, име особе за контакт): 
 

1. __________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________, 

 
2. __________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________, 
 

3. __________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________, 

 
в) са подизвођачем (навести опште податке за се подизвођаче: пословно име или скраћени назив из 
одговарајућег регистра, адреса седишта, матични број, ПИБ, име особе за контакт): 
 

1. __________________________________________________________________________________
_________________________________ који ће извршити део предмета набавке 
___________________________, што чини _____% од укупне вредности набавке 

 
2. __________________________________________________________________________________

_________________________________ који ће извршити део предмета набавке  
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ПРЕДМЕТ ПОНУДЕ И ЦЕНА: 
 

РБ Опис добара 
Укупан износ из 

обрацса структуре 
цена  

1 
Испорука и уградња опреме за видео надзор наведена у Обрасцу 
структуре цена за партију 1 у свему према техничкој спецификацији 

 

Укупан износ без обрачунатог ПДВ-а:  

 Износ ПДВ-а  

Укупан износ са обрачунатим ПДВ-ом  

 
 

____________________________________________________________________________ 
Укупан износ без обрачунатог ПДВ-а (словима): 

 
___________________________________________________________________________ 

Износ ПДВ-а (словима): 
 

___________________________________________________________________________ 
Укупан износ са обрачунати ПДВ-ом (словима): 

 
НАПОМЕНА: Испоруку и уградњу опреме за видео надзор понудити у свему према „Техничким 

карактеристикама (спецификација), количина, опис добара и остали услови“. 
 

1. Место испоруке и монтаже добара: пијаца  Палилула, у улици Илије Гарашанина бб. 
2. Укупан износ без обрачунатог ПДВ-а у понуди мора бити са свим обрачунатим трошковима, 

истоварено, монтирано, програмирано и пуштено у рад на локацији по налогу Наручиоца. 
Уколико понуђач одобрава рабат, исти не може да истакне на крају понуде и обрасца структуре 
цена, већ јединичне цене морају бити изражене са већ одбијеним рабатом. 

3. Рок испоруке, монтаже, програмирања и пуштања у рад: до 5 дана од дана испостављања 
поруџбенице. 

4. Рок плаћања: до 45 дана од дана пријема рачуна за испоручена добра. Уз сваки испостављени 
рачун испоручилац прилаже отпремни лист за извршене испоруке предметних добара. 

5. Гарантни рок: минимално 24 месеца од дана испоруке добара 
6. Опција понуде: 60 дана од дана отварања понуда. 

 
 
Понуђач (односно понуђачи, уколико је понуда поднета од стране више учесника, тј. подизвођачи) гарантује/у 
поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, и гарантује/у регилисана права интелектуалне својине која би се могла тицати 
предметне набавке. 

 
У _______________________       Овлашћено лице понуђача 
 
Дана______________године                 М.П.             __________________________ 
 
Напомена: Понуђач/носилац посла мора да попуни, овери печатом и потпише образац, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. У случају подношења заједничке понуде, образац потписује и оверава члан групе 
који је носилац посла. Образац понуде потисује власник или законски заступник понуђача/члана групе који је носилац посла, 
који је уписан у регисар АПР и оверава печатом 
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                ОБРАЗАЦ 2. 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 2 
број _________од _____________године 

 
 

Пословно име или скраћени 
назив из одговарајућег регистра  

 

Адреса седишта 
 

Овлашћено лице 
 

Лице за контакт 
 

Матични број 
 

ПИБ 
 

Телефон/телефакс 
 

Број рачуна 
 

 
На основу позива за достављање понуде и конкурсне документације за јавну набавку добара – „Активна 
и друга опрема за ентеријерско опремање пијаце Палилула - испорука и уградња расхладне опреме“ ЈН 
бр. ОП-03/19 подносимо понуду за партију 2 као што следи: 
 
ПОНУДУ ПОДНОСИМ (заокружити): 
 
а) самостално 
б) као заједничку понуду (навести опште податке за све понуђаче из групе понуђача: пословно име или 
скраћени назив из одговарајућег регистра, адреса седишта, матипчни број, ПИБ, име особе за контакт): 
 

1. __________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________, 

 
2. __________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________, 
 

3. __________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________, 

 
в) са подизвођачем (навести опште податке за се подизвођаче: пословно име или скраћени назив из 
одговарајућег регистра, адреса седишта, матични број, ПИБ, име особе за контакт): 
 

1. __________________________________________________________________________________
_________________________________ који ће извршити део предмета набавке 
___________________________, што чини _____% од укупне вредности набавке 

 
2. __________________________________________________________________________________

_________________________________ који ће извршити део предмета набавке  
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ПРЕДМЕТ ПОНУДЕ И ЦЕНА: 
 

РБ Опис добара 
Укупан износ из 

обрацса структуре 
цена  

1 
Испорука и уградња расхладне опреме наведена у Обрасцу 
структуре цена за партију 2 у свему према техничкој спецификацији 

 

Укупан износ без обрачунатог ПДВ-а:  

 Износ ПДВ-а  

Укупан износ са обрачунатим ПДВ-ом  

 
 

____________________________________________________________________________ 
Укупан износ без обрачунатог ПДВ-а (словима): 

 
___________________________________________________________________________ 

Износ ПДВ-а (словима): 
 

___________________________________________________________________________ 
Укупан износ са обрачунати ПДВ-ом (словима): 

 
НАПОМЕНА: Испоруку и уградњу расхладне опреме понудити у свему према „Техничким 

карактеристикама (спецификација), количина, опис добара и остали услови“. 
 

1. Место испоруке и монтаже добара: пијаца  Палилула, у улици Илије Гарашанина бб. 
2. Укупан износ без обрачунатог ПДВ-а у понуди мора бити са свим обрачунатим трошковима, 

истоварено у магацин  Наручиоца. Уколико понуђач одобрава рабат исти не може да истакне на 
крају понуде и обрасца структуре цена, већ јединичне цене морају бити изражене са већ одбијеним 
рабатом. 

3. Рок испоруке: до 30 дана од дана испостављања поруџбенице. 
4. Рок плаћања:  до 45 дана од дана пријема рачуна за сваку појединачну испоруку добара. Уз сваки 

испостављени рачун испоручилац прилаже отпремни лист за извршене испоруке предметних 
добара. 

5. Гарантни рок: минимално 24 месеца од дана испоруке добара 
6. Опција понуде: 60 дана од дана отварања понуда. 

 
 
Понуђач (односно понуђачи, уколико је понуда поднета од стране више учесника, тј. подизвођачи) гарантује/у 
поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, и гарантује/у регилисана права интелектуалне својине која би се могла тицати 
предметне набавке. 

 
У _______________________       Овлашћено лице понуђача 
 
Дана______________године                 М.П.             __________________________ 
 
Напомена: Понуђач/носилац посла мора да попуни, овери печатом и потпише образац, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. У случају подношења заједничке понуде, образац потписује и оверава члан групе 
који је носилац посла. Образац понуде потисује власник или законски заступник понуђача/члана групе који је носилац посла, 
који је уписан у регисар АПР и оверава печатом 
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                ОБРАЗАЦ 3. 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 3 
број _________од _____________године 

 
 

Пословно име или скраћени 
назив из одговарајућег регистра  

 

Адреса седишта 
 

Овлашћено лице 
 

Лице за контакт 
 

Матични број 
 

ПИБ 
 

Телефон/телефакс 
 

Број рачуна 
 

 
На основу позива за достављање понуде и конкурсне документације за јавну набавку добара – „Активна 
и друга опрема за ентеријерско опремање пијаце Палилула - испорука и монтажа ентеријерске опреме“ 
ЈН бр. ОП-03/19 подносимо понуду за партију 3 као што следи: 
 
ПОНУДУ ПОДНОСИМ (заокружити): 
 
а) самостално 
б) као заједничку понуду (навести опште податке за све понуђаче из групе понуђача: пословно име или 
скраћени назив из одговарајућег регистра, адреса седишта, матипчни број, ПИБ, име особе за контакт): 
 

1. __________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________, 

 
2. __________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________, 
 

3. __________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________, 

 
в) са подизвођачем (навести опште податке за се подизвођаче: пословно име или скраћени назив из 
одговарајућег регистра, адреса седишта, матични број, ПИБ, име особе за контакт): 
 

1. __________________________________________________________________________________
_________________________________ који ће извршити део предмета набавке 
___________________________, што чини _____% од укупне вредности набавке 

 
2. __________________________________________________________________________________

_________________________________ који ће извршити део предмета набавке  
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ПРЕДМЕТ ПОНУДЕ И ЦЕНА: 
 

РБ Опис добара 
Укупан износ из 

обрацса структуре 
цена  

1 
Испорука и монтажа ентеријерске опреме наведена у Обрасцу 
структуре цена за партију 3 у свему према техничкој спецификацији 

 

Укупан износ без обрачунатог ПДВ-а:  

 Износ ПДВ-а  

Укупан износ са обрачунатим ПДВ-ом  

 
 

____________________________________________________________________________ 
Укупан износ без обрачунатог ПДВ-а (словима): 

 
___________________________________________________________________________ 

Износ ПДВ-а (словима): 
 

___________________________________________________________________________ 
Укупан износ са обрачунати ПДВ-ом (словима): 

 
НАПОМЕНА: Испоруку и монтажу ентеријерске опреме понудити у свему према „Техничким 

карактеристикама (спецификација), количина, опис добара и остали услови“. 
 

1. Место испоруке и монтаже добара: пијаца  Палилула, у улици Илије Гарашанина бб. 
2. Укупан износ без обрачунатог ПДВ-а у понуди мора бити са свим обрачунатим трошковима, 

истоварено у магацин  Наручиоца. Уколико понуђач одобрава рабат исти не може да истакне на 
крају понуде и обрасца структуре цена, већ јединичне цене морају бити изражене са већ одбијеним 
рабатом. 

3. Рок испоруке: до 20 дана од дана испостављања поруџбенице. 
4. Рок плаћања:  до 45 дана од дана пријема рачуна за сваку појединачну испоруку добара. Уз сваки 

испостављени рачун испоручилац прилаже отпремни лист за извршене испоруке предметних 
добара. 

5. Гарантни рок: минимално 24 месеца од дана испоруке добара 
6. Опција понуде: 60 дана од дана отварања понуда. 

 
 
Понуђач (односно понуђачи, уколико је понуда поднета од стране више учесника, тј. подизвођачи) гарантује/у 
поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, и гарантује/у регилисана права интелектуалне својине која би се могла тицати 
предметне набавке. 

 
У _______________________       Овлашћено лице понуђача 
 
Дана______________године                 М.П.             __________________________ 
 
Напомена: Понуђач/носилац посла мора да попуни, овери печатом и потпише образац, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. У случају подношења заједничке понуде, образац потписује и оверава члан групе 
који је носилац посла. Образац понуде потисује власник или законски заступник понуђача/члана групе који је носилац посла, 
који је уписан у регисар АПР и оверава печатом 
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                ОБРАЗАЦ 4. 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 4 
број _________од _____________године 

 
 

Пословно име или скраћени 
назив из одговарајућег регистра  

 

Адреса седишта 
 

Овлашћено лице 
 

Лице за контакт 
 

Матични број 
 

ПИБ 
 

Телефон/телефакс 
 

Број рачуна 
 

 
На основу позива за достављање понуде и конкурсне документације за јавну набавку добара – „Активна 
и друга опрема за ентеријерско опремање пијаце Палилула - испорука, монтажа, повезивање и 
подешавање активне мрежне опреме“ ЈН бр. ОП-03/19 подносимо понуду за партију 4 као што следи: 
 
ПОНУДУ ПОДНОСИМ (заокружити): 
 
а) самостално 
б) као заједничку понуду (навести опште податке за све понуђаче из групе понуђача: пословно име или 
скраћени назив из одговарајућег регистра, адреса седишта, матипчни број, ПИБ, име особе за контакт): 
 

1. __________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________, 

 
2. __________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________, 
 

3. __________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________, 

 
в) са подизвођачем (навести опште податке за се подизвођаче: пословно име или скраћени назив из 
одговарајућег регистра, адреса седишта, матични број, ПИБ, име особе за контакт): 
 

1. __________________________________________________________________________________
_________________________________ који ће извршити део предмета набавке 
___________________________, што чини _____% од укупне вредности набавке 

 
2. __________________________________________________________________________________

_________________________________ који ће извршити део предмета набавке  
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ПРЕДМЕТ ПОНУДЕ И ЦЕНА: 
 

РБ Опис добара 
Укупан износ из 

обрацса структуре 
цена  

1 
Испорука, монтажа, повезивање и подешавање активне мрежне 
опреме наведена у Обрасцу структуре цена за партију 4 у свему 
према техничкој спецификацији 

 

Укупан износ без обрачунатог ПДВ-а:  

 Износ ПДВ-а  

Укупан износ са обрачунатим ПДВ-ом  

 
 

____________________________________________________________________________ 
Укупан износ без обрачунатог ПДВ-а (словима): 

 
___________________________________________________________________________ 

Износ ПДВ-а (словима): 
 

___________________________________________________________________________ 
Укупан износ са обрачунати ПДВ-ом (словима): 

 
НАПОМЕНА: Испоруку, монтажу, повезивање и подешавање активне мрежне опреме понудити у 
свему према „Техничким карактеристикама (спецификација), количина, опис добара и остали услови“. 
 

1. Место испоруке и монтаже добара: пијаца  Палилула, у улици Илије Гарашанина бб. 
2. Укупан износ без обрачунатог ПДВ-а у понуди мора бити са свим обрачунатим трошковима, 

истоварено у магацин  Наручиоца. Уколико понуђач одобрава рабат исти не може да истакне на 
крају понуде и обрасца структуре цена, већ јединичне цене морају бити изражене са већ одбијеним 
рабатом. 

3. Рок испоруке: до 20 дана од дана испостављања поруџбенице. Испорука добара која су предмет 
ове јавне набавке подразумева истовар, допремање опреме у просторије које за то одреди 
Наручилац, отпакивање, монтажу, стављање опреме у функцију, проверу функционалности и обуку 
запослених у просторијама Наручиоца. 

4. Рок плаћања:  до 45 дана од дана пријема рачуна за сваку појединачну испоруку добара. Уз сваки 
испостављени рачун испоручилац прилаже отпремни лист за извршене испоруке предметних 
добара. 

5. Гарантни рок: минимално 24 месеца од момента стављања опреме у функцију (потписивања 
Записника о квантитативном и квалитативном усаглашеном пријему) 

6. Опција понуде: 60 дана од дана отварања понуда. 
 
Понуђач (односно понуђачи, уколико је понуда поднета од стране више учесника, тј. подизвођачи) гарантује/у 
поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, и гарантује/у регилисана права интелектуалне својине која би се могла тицати 
предметне набавке. 

 
У _______________________       Овлашћено лице понуђача 
 
Дана______________године                 М.П.             __________________________ 
 
Напомена: Понуђач/носилац посла мора да попуни, овери печатом и потпише образац, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. У случају подношења заједничке понуде, образац потписује и оверава члан групе 
који је носилац посла. Образац понуде потисује власник или законски заступник понуђача/члана групе који је носилац посла, 
који је уписан у регисар АПР и оверава печатом  
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ОБРАЗАЦ 5. 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ЗА ПАРТИЈУ ____ 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА 
 

АДРЕСА ПОНУЂАЧА 
 

МЕСТО / ПОШТАНСКИ БРОЈ 
 

ОПШТИНА 
 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 
 

ТЕЛЕФОН 
 

ТЕЛЕФАКС 
 

Е-MAIL 
 

МАТИЧНИ БРОЈ 
 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ 
 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 
 

ПИБ 
 

ОБВЕЗНИК ПДВ (да/не) 
 

ТЕКУЋИ РАЧУН 
 

БАНКА 
 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 

 
 
У _______________________           Овлашћено лице понуђача 
 
 
Дана______________године    М.П.      __________________________ 
 
Овај образац попуњавају понуђачи који подносе понуду самостално, као и понуђачи који подносе 
заједничку понуду. 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача која учествује у заједничкој понуди, овај образац је потребно копирати 
и попунити за сваког учесника у заједничкој понуди (као и за носиоца посла групе понуђача). Овај образац потписује и 
оверава печатом носилац посла групе понуђача 
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ОБРАЗАЦ 6. 
 
 

 
 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  
ДА ЗА ПАРТИЈУ ___, НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

 
 
 
 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујемо да у понуди за јавну набавку активне 
опреме за пијацу Палилула, партија ____, ЈН. бр. ОП-03/19, у свему у складу са техничким описом и 
спецификацијом,  НЕ НАСТУПАМО са подизвођачем 

 
 
    
 

 
 

У _______________________             Овлашћено лице понуђача 
 
 
Дана______________године    М.П.         __________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Напомена: Образац потписује власник или законски заступник понуђача који је уписан у регистар АПР-а и оверава 
печатом 
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ОБРАЗАЦ 7. 
 

 
ИЗЈАВА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА ЗА ПАРТИЈУ ____ 

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ АНГАЖОВАО У ПОНУДИ) 
 

(члан 80. ЗЈН) 
 
За реализацију јавне набавке добара – Активна и друга опрема за ентеријерско опремање пијаце 
Палилула, ЈН бр. ОП-03/19, партија __, у свему у складу са техничким описом и спецификацијом, 
ангажоваћемо следеће подизвођаче и наводимо њихово учешће у укупној вредности понуде: 
 

 

 
 
 
 

У _______________________             Овлашћено лице понуђача 
 
 
Дана______________године    М.П.         __________________________ 

 
 
 
 

Напомена: Образац потписује власник или законски заступник понуђача који је уписан у регистар АПР-а и оверава 
печатом 

 
 
 

Изјава понуђача да наступа са подизвођачем 

Р.Б. 
НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА   

И АДРЕСА СЕДИШТА 
ДЕО НАБАВКЕ У КОЈОЈ ЋЕ БИТИ 

АНГАЖОВАН ПОДИЗВОЂАЧ 
% УЧЕШЋА У ПОНУДИ 

1       

2       

3       

УКУПНО (максимално 50%)       
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ОБРАЗАЦ 8. 
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ ЗА ПАРТИЈУ ____ 

 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 
 

АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА 
 

МЕСТО / ПОШТАНСКИ БРОЈ 
 

ОПШТИНА 
 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 
 

ТЕЛЕФОН 
 

ТЕЛЕФАКС 
 

Е-MAIL 
 

МАТИЧНИ БРОЈ 
 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ 
 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 
 

ПИБ 
 

ОБВЕЗНИК ПДВ (да/не) 
 

ТЕКУЋИ РАЧУН 
 

БАНКА 
 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 

 
 
У _______________________          Овлашћено лице понуђача 
 
Дана______________године           М.П.    __________________________ 
 
У _______________________      Овлашћено лице подизвођача 
 
Дана______________године         М.П.     __________________________ 
 
 
Овај образац попуњава онај понуђач који понуду подноси са подизвођачем.  
 
Напомена: Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача, овај образац фотокопирати и попунити за сваког 
подизвођача. 
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ОБРАЗАЦ 9. 

 
ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПОДНОСЕ ПОНУДУ ЗА ПАРТИЈУ ____ 

(члан 81. ЗЈН) 
 

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у поступку јавне набавке добара – Активна и друга опрема 
за ентеријерско опремање пијаце Палилула, за партију ___, ЈН бр. ОП-03/19. 
 
Овлашћујемо члана групе ____________________________________________________________ као 
носиоца посла да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред Наручиоцем. 

 

 
ПРИЛОГ: Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу 

понуђача пред наручиоцем; 
- 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; 
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 
 

У _______________________              Овлашћено лице понуђача 
 
 
Дана______________године    М.П.         __________________________ 

 
 

Напомена: Образац потписује власник или законски заступник понуђача који је уписан у регистар АПР-а и оверава 
печатом 

  

Наведени понуђач из групе понуђача ће предметну набавку извести на следећи начин: 

Р.Б. 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА ИЗ 

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

ПОЗИЦИЈЕ (ВРСТА) ИЗ 
ПОНУДЕ КОЈЕ ИЗВОДИ 

ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ 
ПОНУЂАЧА 

ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ 
(без ПДВ-а) 

% учешћа у понуди 
ОВЕРА 

1 

 Носилац посла: 
 

    

Датум:     ________________________    
          
 Потпис одговорног лица: 

___________________________________ 
 

м.п. 

2       

Датум:     ________________________    
          
 Потпис одговорног лица: 

___________________________________ 
 

м.п. 

3       

Датум:     ________________________    
          
 Потпис одговорног лица: 

___________________________________ 
 

м.п. 
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ОБРАЗАЦ 10. 

СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА ПОНУЂАЧА  
СА НАЗИВОМ НАРУЧИОЦА 

ЗА ПАРТИЈУ ____ 

Р.бр. Предмет уговора  
Назив наручиоца (лице за 

контакт и бр. телефона 
Година  

 
 

   

    

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

    

(*) Као вредност испоручених добара из спецификације, која је саставни део овог списка, признају се 
само испоручена добра која су предмет партије ___ јавне набавке ОП-03/19. Понуђач је дужан да у 
копији спецификације сигниром, или на неки други начин, означи позиције које одговарају поменутим 
добрима. 

Понуђач, самостално или група понуђача која подноси заједничку понуду за предметну јавну 
набавку, да располаже неопходним пословним капацитетом, подразумева да: 

За партију 1: 
- да у складу са чланом 8. Закона о приватном обезбеђењу поседује лиценцу за вршење послова 

монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника издате од 
стране Министарства унутрашњих послова 

- да је у претходних годину дана до дана објављивања Позива за подношење понуда инсталирао 
минимум један систем техничке заштите који интегрише систем видео надзора и систем контроле 
приступа са интеграцијским софтвером у минималном износу од 4.000.000,00 динара 

- да је у последњих годину дана инсталирао минимум један систем видео надзора са 30 
умрежених локација у 1 мониторинг центар путем затворене бежичне везе и 200 камера у 
интегрисаном систему заштите 

- да има минимум један уговор чији је предмет систем видео аналитике са извештавањем са 
минимум 15 камера са видео аналитиком у једном систему у протеклих годину дана од дана 
објављивања Позива за подношење понуда за предметну јавну набавку 

 
За партију 2: 

- да је у последње три обрачунске године (2016., 2017. и 2018.) успешно испоручио добра која су 
предмет јавне набавке из партије 2 у вредности од најмање 30.000.000,00 динара; 

 
За партију 3: 

- да је у последње три обрачунске године (2016., 2017. и 2018.) успешно испоручио добра која су 
предмет јавне набавке из партије 3 у вредности од најмање 5.000.000,00 динара; 

 
За партију 4: 
- Да понуђач има потписан партнерски уговор са произвођачем опреме 
- Да је понуђач у претходне три године (2016, 2017. и 2018.година) продао и испоручио добра 

која су предмет јавне набавке из партије 4   
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- Да има овлашћење од стране произвођача опреме за учествовање у предметној јавној 
набавци 

Да располаже неопходним пословним капацитетом понуђач доказује: 
За партију 1: 

- доставом копије лиценце за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система 
техничке заштите и обуке корисника издате од стране Министарства унутрашњих послова 

- доставом попуњеног, овереног и потписаног Обрасца 10 - „Списак најважнијих испоручених 
добара“ са унетим износима, датумима и називом наручиоца и попуњене, оверене и потписане 
потврде уз Образац 10, као и копије уговора. 
За партију 2 

- доставом попуњеног, овереног и потписаног Обрасца 10 - „Списак најважнијих испоручених 
добара“ са унетим износима, датумима и називом наручиоца и попуњене, оверене и потписане 
потврде уз Образац 10, као и копије уговора. 
За партију 3: 

- доставом попуњеног, овереног и потписаног Обрасца 10 - „Списак најважнијих испоручених 
добара“ са унетим износима, датумима и називом наручиоца и попуњене, оверене и потписане 
потврде уз Образац 10, као и копије уговора. 
За партију 4: 

- Копију партнерског уговора потписан са произвођачем опреме 
- доставом попуњеног, овереног и потписаног Обрасца 10 - „Списак најважнијих испоручених 

добара“ са унетим износима, датумима и називом наручиоца и попуњене, оверене и потписане 
потврде уз Образац 10, као и копије уговора. 

- овлашћење од стране произвођача опреме за учествовање у предметној јавној набавци 
 

Уколико понуда не садржи наведене доказе у виду потврда, уговора и спецификација 

наручиоца, сматраће се да има битне недостатке и одбиће се. Обавезно назначити за коју 

партију се подноси понуда. 

 
Датум                                                                                   Потпис одговорног лица  

 
___________________                М.П.                             ________________________________ 
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ПОТВРДА НАРУЧИОЦА УЗ ОБРАЗАЦ 10. 

ЗА ПАРТИЈУ ___ 
 
 

Наручилац _________________________________________________ из ____________________, адреса 
___________________________________________________, особа за контакт 
________________________________, функција _____________________________, бр. телефона 
_____________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуђач 
________________________________________________________________________________ из 
_____________________ успешно реализовао уговоре у оквиру којих је испоручио добра која су предмет 
јавне набавке у партији _____ и да је све обавезе везане за реализацију наведених уговора извршио у 
потпуности, квалитетно и у уговореном року и то: 
 

Р.бр. 
Дан закључења и број уговора код 

наручиоца 
Година  

 
 

  

   

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 
Потврда се издаје ради учешћа у горе наведеној јавној набаци и у друге сврхе се не може користити. 
 
 
Напомена: Уколико има више наручилаца од којих треба прибавити потврду, образац фотокопирати, али 
потврда мора имати оригинални печат и потпис наручиоца. 
 
 
 

Датум                                                                                        Потпис одговорног лица 
 
 

___________________                                                                 _______________________________      
M.П. 
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ОБРАЗАЦ 11. 

ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ ПОНУЂАЧА 
ЗА ПАРТИЈУ ____ 

  

Р.бр. Назив техничког капацитета  У власништву или закупу 

   

   

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

   

Додатни услов: да располаже неопходним техничким капацитетом што подразумева да располаже са: 
За партију 1:  

- поседује МАФ (Manufacturer Authorization Form) ауторизацију произвођача опреме DAHUA да је 
овлашћен за дистрибуцију, инсталирање и одржавање опреме  
Достави копије сертификата: 

- ИСО 9001 или СРПС ИСО 9001 или одговарајући 
- ИСО 14001 или СРПС ИСО 14001 или одговарајући 
- ОХСAС 18001 или СРПС ОХСAС 18001 или одговарајући 

важећих на дан отварања понуда из којих се може утврдити да су издати од стране 
сертификационе куће која је призната од акредитационог тела земље из које потиче, и потврду 
сертификационе куће да је сертификат важећи за текућу (2019.) годину. 
 
За партију 2: 
- има минимално два доставна возила носивости до 3Т за испоруку предметних добара. 
- има минимално два виљушкара 
- има производни погон са складишним простором за смештај и чување понуђених добара 
минималне површине 1000м2  
- има ласер машина за сечење инокса 
- има панч преса за пробијање лима 
- има преса за савијање инокса 
- има опрему усаглашену са „CE“ знаком у складу са Правилником о безбедности машина 
(„Сл.гласник РС“ бр. 13/2010) 
Достави копије сертификата: 

- HACCP или одговарајући 
- ИСО 9001 или СРПС ИСО 9001 или одговарајући 
- ИСО 14001 или СРПС ИСО 14001 или одговарајући 
- ОХСAС 18001 или СРПС ОХСAС 18001 или одговарајући 
- ИСО 50001 или СРПС ИСО 50001 или одговарајући 

важећих на дан отварања понуда из којих се може утврдити да су издати од стране 
сертификационе куће која је призната од акредитационог тела земље из које потиче, и потврду 
сертификационе куће да је сертификат важећи за текућу (2019.) годину. 
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За партију 3: 
- маказе хидрауличке за сечење лима до 13мм – комада 2 
- преса апкант хидраулична за савијање лима до 12мм – комада 2 
- преса ЦНЦ апкант хидрауличка за савијање лима – комада 1 
- Преса ЦНЦ за перфорацију лимова – комада 2 
- Машина ЦНЦ за резање лимова до 150мм – комада 2 
- Струг универзални – комада 1 
- Бушилица радијална – комада 1 
- Бушилица стубна – комада 1 
- Брусилице ручне – комада 5 
- Бушилице ручне – комада 5 
- Апарат за заваривање CO2 – комада 5 
- Алат браварски комплет– комплета 5 
- Тоцило за сечење – комада 2 
- Виљушкар 3т – комада 3 
- Теретно возило минималне носивости 3т – комада 1 
Понуђач обавезно доставља копије сертификата  

- ИСО 9001 или СРПС ИСО 9001 или одговарајући 
- ИСО 14001 или СРПС ИСО 14001 или одговарајући 
- ОХСAС 18001 или СРПС ОХСAС 18001 или одговарајући 
- ИСО 27001 или СРПС ИСО 27001 или одговарајући 

- ИСО 50001 или СРПС ИСО 50001 или одговарајући 
важећих на дан отварања понуда из којих се може утврдити да су издати од стране 
сертификационе куће која је призната од акредитационог тела земље из које потиче, и потврду 
сертификационе куће да је сертификат важећи за текућу (2019.) годину. 
 
За партију 4: 

- поседује овлашћени сервис 
- има највиши ниво подршке техничког центра произвођача 24/7/365 и то: 

5. подршком путем телефона и интернета, 
6. приступом техничком центру 
7. приступом операционим софтверским надоградњама и 
8. софтверским ажурирањима 

- поседује систем за пријаву квара, неисправности или проблема у мрежи 24/7/365 са потврдом о 
пријему захтева (аутоматски генерисана електронска пошта са потврдом или аутоматски 
генерисан број пријаве квара ) 

 
Доказ: Да располаже неопходним техничким капацитетом понуђач доказује тако што доставља 
попуњен, оверен и потписан Образац 11 - Техничка опремљеност понуђача, и : 

За партију 1: 
- МАФ (Manufacturer Authorization Form) ауторизација произвођача опреме DAHUA да је овлашћен 

за дистрибуцију, инсталирање и одржавање опреме са копијом на српском језику овереном од 
стране овлашћеног преводиоца. 
копије сертификата  

- ИСО 9001 или СРПС ИСО 9001 или одговарајући 
- ИСО 14001 или СРПС ИСО 14001 или одговарајући 
- ОХСAС 18001 или СРПС ОХСAС 18001 или одговарајући 

важећих на дан отварања понуда из којих се може утврдити да су издати од стране 
сертификационе куће која је призната од акредитационог тела земље из које потиче, и потврду 
сертификационе куће да је сертификат важећи за текућу (2019.) годину. 
За партију 2: 
За возила: 
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- очитане податке са чипа – читача важеће саобраћајне дозволе за свако возило појединачно и 
одштампане слике регистрационе налепнице возила или копије полисе осигурања из које се 
види регистарски број возила и датум истека важења регистрације односно ако саобраћајна 
дозвола није издата на име понуђача као власника возила поред наведеног доставити и доказ о 
правном основу коришћења возила (уговор о купопродаји или уговор о закупу или уговор о 
лизингу или уговор о коришћењу возила и сл. у форми копије).  
За машине: 

- оверена пописна листа или копија рачуна или уговор о закупу или други релевантан доказ 
За производни погон са складишним простором за смештај и чување понуђених добара од 

минимално 1000м2: 
- Доказ о поседовању (у власништву – власнички лист или купопродајни уговор, копија пописне 

листе оверена од понуђача, закуп или Уговор о пословној сарадњи или други релевантан доказ)  
копије сертификата  

- HACCP или одговарајући 
- ИСО 9001 или СРПС ИСО 9001 или одговарајући 
- ИСО 14001 или СРПС ИСО 14001 или одговарајући 
- ОХСAС 18001 или СРПС ОХСAС 18001 или одговарајући 
- ИСО 50001 или СРПС ИСО 50001 или одговарајући 

важећих на дан отварања понуда из којих се може утврдити да су издати од стране 
сертификационе куће која је призната од акредитационог тела земље из које потиче, и потврду 
сертификационе куће да је сертификат важећи за текућу (2019.) годину. 
За партију 3: 
копије сертификата  

- ИСО 9001 или СРПС ИСО 9001 или одговарајући 
- ИСО 14001 или СРПС ИСО 14001 или одговарајући 
- ОХСAС 18001 или СРПС ОХСAС 18001 или одговарајући 
- ИСО 27001 или СРПС ИСО 27001 или одговарајући 

- ИСО 50001 или СРПС ИСО 50001 или одговарајући 
важећих на дан отварања понуда из којих се може утврдити да су издати од стране 
сертификационе куће која је призната од акредитационог тела земље из које потиче, и потврду 
сертификационе куће да је сертификат важећи за текућу (2019.) годину. 
За возила: 

- очитане податке са чипа – читача важеће саобраћајне дозволе за свако возило појединачно и 
одштампане слике регистрационе налепнице возила или копије полисе осигурања из које се 
види регистарски број возила и датум истека важења регистрације односно ако саобраћајна 
дозвола није издата на име понуђача као власника возила поред наведеног доставити и доказ о 
правном основу коришћења возила (уговор о купопродаји или уговор о закупу или уговор о 
лизингу или уговор о коришћењу возила и сл. у форми копије).  
За машине: 

- оверена пописна листа или копија рачуна или уговор о закупу или други релевантан доказ 
За партију 4: 
За овлашћени сервис, технички центар и систем за пријаву квара: 

- Доказ о поседовању (ако је у власништву – власнички лист или купопродајни уговор и копија 
пописне листе оверена од понуђача, ако је у закупу - Уговор о пословној сарадњи или други 
релевантан доказ) 

Уколико понуду даје група понуђача, горње услове треба да испуне заједнички.  
 
Датум                                                                            Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

___________________                                                              _______________________________      
                                                                M.П. 
 
 
Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака 
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ОБРАЗАЦ 12. 
КАДРОВСКА ОСПОСОБЉЕНОСТ ПОНУЂАЧА 

ЗА ПАРТИЈУ ____ 
Списак лица која ће бити ангажована   

на испоруци предметних добара 
 

Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
М-образац, копија возачке дозволе, копија 

сертификата, копија диплома 
(да/не) 

 
  

 

   

   

   

   

   

 
 

  

 
 

  

   

Да располаже неопходним кадровским капацитетом за испоруку предметних добара, што подразумева 
да има  

За партију 1:  
- минимум 2 радно ангажована извршиоца/сервисера са сертификатом да је обучен за  

инсталирање и одржавање опреме видео надзора коју понуђач нуди. Сертификат може бити 
издат од произвођача опреме или овлашћеног дистрибутера. 

- минимум 2 радно ангажована инжињера обучена за рад са интеграцијским софтвером на 
платформи DSS, произвођача DAHUA 

- минимум 1 одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система са лиценцом 353 
- минимум 1 одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система са лиценцом 453  
Напомена: уколико понуђач има ангажовано лице на пословима одговорног пројектанта и 
одговорног извођача радова, Наручилац ће прихватити једно лице које поседује обе лиценце. 

 
За партију 2: 

- минимално два радно ангажована извршиоца на пословима испоруке предметних добара и 
возача  

- минимално један извршиоц на пословима машинског инжењера са лиценцом 430 за одговорног 
извођача радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике 

- минимално два извршиоца на пословима електротехничке струке   
 
За партију 3: 

- минимум 1 извршиоца са положеним стручним испитом за обављање послова из области 
безбедности и здравља на раду са радним искуством од минимум 5 година на пословима за 
безбедност и здравље на раду 

- минимум 2 дипломирани машински инжењер 
- минимум 1 извршиоца на пословима машинског техничара са средњом стручном спремом 
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- миниммум 3 заваривача са сертификатом (атестом) о стручној оспособљености ЕN 287-1 или 
одговарајући 

- минимум 4 бравара са ВКВ струком 
- минимум 5 бравара са КВ струком 
- минимум 2 возача са „Б“ и „Ц“ категоријом 
- минимум 4 извршиоца НКВ струке 

 
За партију 4: 

- минимум 2 ангажована лица са највишим нивоом техничког сертификата за понуђену опрему и 
надзор 

- минимум 1 ангажовано лице сертификовано од стране произвођача опреме који ће бити задужен 
за техничко одржавање опреме која је предмет партије 4 

- миниму 1 ангажовано лице са највишим нивоом техничког сертификата за понуђену бежичну 
опрему 

- миниму 1 ангажовано лице са највишим нивоом техничког сертификата за понуђену мрежну 
опрему 

 
Да располаже неопходним кадровским капацитетом понуђач доказује доставом попуњеног, овереног и 
потписаног Обрасца 12 – Кадровска оспособљеност са приложеним доказима: 

За партију 1: 
- копијама одговарајућег М обрасца за свако наведено радно ангажовано лице са списка које ће 

бити ангажовано на предметној јавној набавци или други одговарајући образац који пружа доказ о 
пријави/одјави на обавезно социјално осигурање 

- Копија потврде или сертификата о обучености за рад на софтверској платформи типа DSS  
произвођача Дахуа 

- Копије лиценце 353 за минимум 1 одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система  
- Копије лиценце 453 за минимум 1 одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и 

система  
За партију 2 

- копијама одговарајућег М обрасца за свако наведено радно ангажовано лице са списка које ће 
бити ангажовано на предметној јавној набавци или други одговарајући образац који пружа доказ о 
пријави/одјави на обавезно социјално осигурање (у складу за Законом о раду) 

- копија важеће возачке дозволе за возача (возачка категорија „Ц“) 
За партију 3: 

- копијама одговарајућег М обрасца за свако наведено радно ангажовано лице са списка које ће 
бити ангажовано на предметној јавној набавци или други одговарајући образац који пружа доказ о 
пријави/одјави на обавезно социјално осигурање 

- копија важеће возачке дозволе за возача (возачка категорија „Б“ и „Ц“) 
- копија диплома 

За партију 4: 
- копијама одговарајућег М обрасца за свако наведено радно ангажовано лице са списка које ће 

бити ангажовано на предметној јавној набавци или други одговарајући образац који пружа доказ о 
пријави/одјави на обавезно социјално осигурање (у складу за Законом о раду) 

- копије сертификата о обучености наведених извршиоца  
 
Уколико понуду даје група понуђача, горње услове треба да испуне заједнички.  
 

Датум                                                                            Потпис овлашћеног лица понуђача 
 
___________________                                                       ____________________________________      

M.П. 
 
Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака 
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ОБРАЗАЦ 13. 

 
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ 

за корисника сопствене менице 
 
Које издаје ДУЖНИК: 
Назив: _______________________:_____________________________________________________  
Седиште и адреса: __________________________________________________________________  
Матични број: _______________________________ ПИБ: __________________________________  
Дана: ____________________ у месту __________________________________________________  
Текући рачун број: __________________________________________________________________  
Код банке: _________________________________________________________________________  
 

Сагласно одредбама члана 47а. Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и 
„Сл. гласник РС“ бр. 43/2004.), одредбама Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о ближим условима, 
садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл.гласник РС“ бр. 56/2011) и давања 
понуде у отвореном поступку јавне набавке „Активна и друга опрема за ентеријерско опремање пијаце 
Палилула“ бр. ОП - 03/19 за партију 1, од (датум) _______________ године у вредности од (бројем) 
______________________________________________________________________ динара, (словима) 
____________________________________________________________________________________.  
 
 

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ 
 
 

ЈКП „Градске пијаце“ Београд, са седиштем у Београду, Живка Карабиберовића бр.3 да 
потписану и оверену сопствену меницу број: _________________________ добијену као гаранцију за 
озбиљност понуде у поступку јавне набавке бр. ОП - 03/19 за партију 1, може попунити са доспећем „по 
виђењу“, „безусловно“ и „неопозиво“, „без протеста“, „на први позив наплативо“ и без трошкова на износ 
од 10% од  вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а. Наручилац ће уновчити меницу за озбиљност 
понуде дату уз понуду у следећим случајевима: 

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду, 
- уколико понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци одбије да закључи уговор о јавној 

набавци, 
 на терет дужника: _________________________________________________, са седиштем у 
_______________, ул. _______________________________ бр.______.  
 
Меница је важећа и у случају да у току трајања важења понуде дође до: промена лица овлашћених за 
заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна дужника, промена 
печата, сатусних промена код дужника, оснивања нових правних субјеката од стране дужника и других 
промена од значаја за правни промет.  
 
Уз доставу 1 (једне) соло сопствене менице за озбиљност понуде,  понуђач доставља и  менично 
овлашћење у складу са овим обрасцем, доказ о регистрацији менице и фотокопију картона 
депонованих потписа                
 
 
                                                                                               ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ  

 
М.П.                                _____________________________  

                                      Потпис овлашћеног лица 
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ОБРАЗАЦ 14. 
         
         
  

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

___________________________________________________________________________ 
Назив и адреса понуђача 

 
 
 

Место __________________________ 
 
Датум __________________________ 
 
 
 
 

ИЗЈАВА 
О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ КАО СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ  

ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА  
 
 
Овом изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо Наручиоцу, уколико нам се додели уговор у 
поступку јавне набавке бр. ОП - 03/19 за партију 1 - „Активна и друга опрема за ентеријерско 
опремање пијаце Палилула“, као најповољнијем понуђачу за испоруку добара  истовремено са 
потписивањем уговора доставити оверену и потписану сопствену меницу, са клаузулама 
„неопозива“, „безусловна“, „без протеста“ и „на први позив наплатива“, са овлашћењем за 
попуну исте од стране Наручиоца на износ од 10% вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, коју 
ће Наручилац наплатити уколико не извршимо своје обавезе у року и на начин предвиђеном 
уговором, а све у складу са одредбама уговора. 
 
 
 
 

_____________________________ 
Потпис одговорног лица понуђача 

 
 

М.П. 
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ОБРАЗАЦ 15. 
 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ            
за корисника сопствене менице 

 
Које издаје ДУЖНИК: 
Назив: _______________________:_____________________________________________________  
Седиште и адреса: __________________________________________________________________  
Матични број: _______________________________ ПИБ: __________________________________  
Дана: ____________________ у месту __________________________________________________  
Текући рачун број: __________________________________________________________________  
Код банке: _________________________________________________________________________  
 

Сагласно одредбама члана 47а. Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и 
„Сл. гласник РС“ бр. 43/2004.), одредбама Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о ближим условима, 
садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл.гласник РС“ бр. 56/2011) и давања 
понуде у поступку јавне набавке „ Активна и друга опрема за ентеријерско опремање пијаце Палилула" 
за партију 1, бр. ОП 03/19, од (датум) ________________________ године у вредности од (бројем) 
_________________________________________________________________ динара, (словима) 
____________________________________________________________________________________.  
 

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ 
 

ЈКП „Градске пијаце“ Београд, са седиштем у Београду, Живка Карабиберовића бр.3 да 
потписану и оверену сопствену меницу број: _________________________ добијену као гаранцију за 
добро извршење посла у поступку јавне набавке бр. ОП 03/19 за партију 1, може попунити са доспећем 
„по виђењу“, „безусловно“ и „неопозиво“, „без протеста“, на први позив наплативо и без трошкова на 
износ од 10%  вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а. Наручилац ће износ наплатити уколико 
Испоручилац (Дужник) не изврши своје обавезе у року и на начин у складу са одредбама уговора, на 
терет дужника: ____________________________________________________, са седиштем у 
_______________, ул. _______________________________ бр.______.  
 
Меница је важећа и у случају да у току трајања предметног уговора дође до: промена лица овлашћених 
за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна дужника, промена 
печата, сатусних промена код дужника, оснивања нових правних субјеката од стране дужника и других 
промена од значаја за правни промет.  
 

                 ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ  
 

М.П.                                _____________________________  
                                   Потпис овлашћеног лица 

 
 
Неопозиво потврђујемо да ћемо у случају да нам Наручилац додели уговор за јавну набавку бр. 
ОП 03/19 за партију 1 као најповољнијем понуђачу за испоруку услуге „Активна и друга опрема за 
ентеријерско опремање пијаце Палилула“, уз доставу одговарајуће менице за добро извршење 
посла, доставити и менично овлашћење у складу са овим обрасцем, доказ о регистрацији менице 
и фотокопију картона депонованих потписа. 

 
Овлашћено лице понуђача 

 
_____________________________ 

М.П. 
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ОБРАЗАЦ 16. 
         
         
  

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
Назив и адреса понуђача 

 
 

Место __________________________ 
 

Датум __________________________ 
 
 
 

ИЗЈАВА 
О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦA КАО СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ  

ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ 
ЗА ПАРТИЈУ _____ 

 
 
 
 
Овом изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо Наручиоцу, уколико нам додели уговор у поступку 
јавне набавке ЈН бр. ОП-03/19 за партију ____ као најповољнијем понуђачу за испоруку добара 
„Активна и друга опрема за ентеријерско опремање пијаце Палилула“, на дан обостраног 
потписивања уговора доставити одговарајући број бланко оверених и потписаних сопствених 
меница (за сваку годину гаранције по једну), регистрованих код НБС, са клаузулама „безусловна“, 
„неопозива“, „без протеста“ и „на први позив наплатива“, са потписаним и овереним меничним 
овлашћењем да их Наручилац може попунити и наплатити до висине 10% процењене вредности 
без ПДВ-а на терет дужника, у складу са одредбама уговора . Важност меница је 5 дана дужа од 
трајања гарантног рока. 
 
 
 

 
  ______________________________ 

                               Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

         М.П. 
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ОБРАЗАЦ 17. 
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ 

за корисника бланко, сопствене менице 
 
Које издаје ДУЖНИК: 
Назив: _______________________:_____________________________________________________  
Седиште и адреса: __________________________________________________________________  
Матични број: _______________________________ ПИБ: __________________________________  
Дана: ____________________ у месту __________________________________________________  
Текући рачун број: __________________________________________________________________  
Код банке: _________________________________________________________________________  
 

Сагласно одредбама члана 47а. Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и 
„Сл. гласник РС“ бр.. 43/2004.), одредбама Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о ближим условима, 
садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл.гласник РС“ бр. 56/2011) и давања 
понуде у поступку јавне набавке: ЈН бр. ОП-03/19 – Активна и друга опрема за ентеријерско 
опремање пијаце Палилула - партија ___ од (датум) ___________ године у вредности од (бројем) 
__________________________________________ динара, (словима) 
_________________________________________________________________________.  
 

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ 
 

ЈКП „Градске пијаце“ Београд, са седиштем у Београду, Живка Карабиберовића 3 да бланко 
потписанe и оверенe соло меницe број: _________________________ добијенe као гаранцијa за 
отклањање недостатака у гарантном року у поступку јавне набавке, ЈН бр. ОП-03/19 за партију ___, може 
попунити са клаузулама „безусловно“ и „неопозиво“, „на први позив наплатива“, “без протеста“, са роком 
доспећа „по виђењу“,  без трошкова на износ од 10% од процењене вредности без обрачунатог ПДВ-а. 
Наручилац ће износ наплатити уколико Испоручилац (Дужник) не изврши своје обавезе у року и на начин 
у складу са одредбама уговора, на терет дужника: 
____________________________________________________, са седиштем у _______________, ул. 
_______________________________ бр.______.  
 
Меница је важећа и у случају да у току трајања предметног уговора дође до: промена лица овлашћених 
за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна дужника, промена 
печата, сатусних промена код дужника, оснивања нових правних субјеката од стране дужника и других 
промена од значаја за правни промет.  
 

                 ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ  
 

М.П.                                _____________________________  
                                   Потпис овлашћеног лица 

 
 
Неопозиво потврђујемо да ћемо у случају да нам Наручилац додели уговор за јавну набавку ЈН 
бр. ОП-03/19 за партију ___ као најповољнијем понуђачу за испоруку добара „Активна и друга 
опрема за ентеријерско опремање пијаце Палилула“, уз доставу одговарајућег броја меница 
отклањање недостатака у гарантном року (за сваку годину гаранције по једну), доставити и 
одговарајући број меничних овлашћења у складу са овим обрасцем, доказ о регистрацији менице 
и фотокопију картона депонованих потписа. 

 
Овлашћено лице понуђача 

 
_____________________________ 

М.П. 



Јавно комунално предузеће „Градске пијаце“, Београд, Живка Карабиберовића 3, Београд 

 

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку 

Активна и друга опрема за ентеријерско опремање пијаце Палилула – ОП-03/19  
 страна 69 од 112 

 

ОБРАЗАЦ 18. 
 
 
 

И З Ј А В А 
 

ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ – ПИЈАЦА ПАЛИЛУЛА 
 

 
Потврђујемо да смо дана ___________________ 2019. године, ми: 

 
___________________________________________________________________________________ 

[назив и седиште понуђача] 
 
извршили обилазак локације за испоруку предметних добара на пијаци Палилула ради учествовања у 
отвореном поступку јавне набавке предметних добара са уградњом број ОП-03/19. 
Такође изјављујемо, да смо стекли увид у све потребне податке и информације неопходне за припрему 
понуде, прегледали и проверили локацију, њену околину и ограничења и прикупили све расположиве 
информације у вези с тим, да смо проценили обим и природу захтеваног посла, прилазе до локације, 
постојеће изворе за снабдевање електричном енергијом, као и све остале околности које су од утицаја за 
испоруку опреме, као и да смо добили све информације које су потребне у погледу ризика, 
непредвиђених и свих других околности које могу да утичу или се могу одразити на испоруку добара и да 
смо у потпуности упознати са свим условима испоруке предметних добара и да су они сада видљиви и 
не могу бити основ за било какве накнадне промене у понуђеним роковима реализације предмета јавне 
набавке и промене понуђених јединичних цена. 
 
Обилазак локације извршили су овлашћени представници понуђача: 
1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

3. ___________________________________ 

4. ___________________________________ 

5. ___________________________________ 

 
___________________________ 

(потпис одговорног лица Наручиоца) 

М.П. 
 
 
НАПОМЕНА: 
У случају да понуду подноси група понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац 
посла – овлашћени члан групе понуђача. 
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ не треба доставити за подизвођача. 
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ОБРАЗАЦ 19. 
 
 
 

 
 

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
Назив и адреса понуђача 

 

Место __________________________ 
 
Датум __________________________ 
 
 
 
 

ИЗЈАВА 
 
 
Изјављујемо да ће, уколико нам Наручилац додели уговор у поступку јавне набавке ЈН бр. ОП -
03/19 за партију ____ као најповољнијем понуђачу за испоруку активне опреме за пијацу 
Палилула, испоручена добра у свему одговарати техничким карактеристикама (спецификацијом) 
из конкурсне документације, да ће у потпуности бити усаглашена са захтеваном документацијом 
коју прилажемо уз достављену понуду по овој јавној набавци. Сагласни смо да наведене техничке 
карактеристике (спецификација) и приложена захтевана документација представљају саставни 
део уговора. 
 
 
 
 

      ______________________________ 
                           Потпис одговорног лица понуђача 

 
 
М.П. 
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ОБРАЗАЦ 20. 
 

 

 
ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ПОЗИВА ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА И КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 

Назив и адреса понуђача 
 
 
Место __________________________ 
 
Датум __________________________ 
 
 
 

ИЗЈАВА 
 
 
 
 
Изјављујемо да прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне 
документације ЈН бр. ОП - 03/19 за партију ____ за избор најповољнијег понуђача за испоруку 
активне опреме за пијацу Палилула. Сагласни смо да ти услови представљају саставни део 
уговора. 
 
 
 
 

          ______________________________ 
                       Потпис одговорног лица понуђача 

 
 
     М.П. 
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УПУТСТВО  
КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА ПОНУДЕ 

 
 
 
 

 Образац структуре цена понуде мора бити читко откуцана или исписана штампаним 
словима и бројевима. 

 

 Образац структуре цена понуде мора потписати одговорно лице понуђача. 
 

 Образац структуре цена понуде оверити печатом. 
 

 У Обрасцу структуре цена понуде морају бити исказани основни елементи структуре 
цене. 

 

 Рубрика Укупан износ се попуњава тако што се помноже рубрике: количина х 
јединична цена. 

 

 Рубрика Укупан износ без пореза на додату вредност се попуњава тако што се саберу 
вредности уписане у рубрици Укупно. 

 

 Порез на додату вредност се обрачунава по општој стопи од 20%. 
 

 Рубрика Укупан износ са порезом на додату вредност се попуњава тако што се саберу 
вредности уписане у рубрици Укупан износ без пореза на додату вредност и Порез на 
додату вредност. 
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ПОНУЂАЧ 
Назив предузећа _____________________ 

Адреса  _____________________________ 

Тел./факс ___________________________ 

Текући рачун бр. ______________________ 

Матични број  ________________________ 

Шифра делатности ____________________ 

ПИБ ________________________________ 

 

                                                                                                                                                                        ОБРАЗАЦ 21. 
 

 
  

    

  
 

 

 

 

Датум  ________________________ 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА број ____________ 

Спецификација добара – Активна и друга опрема за ентеријерско опремање пијаце Палилула 
ПАРТИЈА 1 

Рб. Врста материјала 
Јед.  
мере 

Количина 
Јединична 

цена 
Укупан 
износ 

1 

Испорука, монтажа, програмирање и пуштање у 
рад „bullet“ камере специјално развијене за 
заштиту периметра са лиценцом за постојећи 
софтвер, са уграђеним инфрацрвеним диодама и 
сензором минимално 2 мегапиксела.  
Камера мора да поседује двоструки стреам и 
следеће филтере: 
- AGC,  
- BLC,  
- DWDR,  
- ICR  
Домет инфрацрвених диода је 30м. Степен 
заштите мора бити минимално IP67, уређај мора 
да подржава напајање преко етернета (PoE)  

ком 4 

  

2 

Испорука, монтажа, програмирање и пуштање у 
рад „dome“ камере специјално развијенe за 
бројање људи са лиценцом за постојећи софтвер, 
минималне резолуције 2 MPx 
Камера мора да поседује: 
- 1/2.8” 2MPx progressive scan STARVIS CMOS  
- H.265&H.264 triple-stream encoding  
- 50/60fps@1080P(1920×1080)  
- WDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC  
- моторизовани објектив 2.7mm ~12mm  
Вишеструки мрежни мониторинг (Multiple network 
monitoring):  
Web прегледач, CMS(DSS/PSS) & DMSS  
 
Домет инфрацрвених диода је 50м. Место за 
меморијску микро СД картицу, степен заштите 
IP67, отпорност на удар IK10, уређај мора да 
подржава напајање преко етернета (PoE+)  

ком 5 

  

3 
Испорука, монтажа, програмирање и пуштање у 
рад „bullet“ камере са лиценцом за постојећи 
софтвер. 

ком 21 
  

НАРУЧИЛАЦ 

 
ЈКП „Градске пијаце“ Београд 
 
Живка Карабиберовића 3 
 
11000 Београд 
 
ПИБ:  101721046 
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Камера мора да поседује: 
1/2.7” 2Megapixel progressive CMOS  
H.265& H.264 dual-stream encoding  
25/30fps@1080P(1920×1080)  
DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC  
Multiple network monitoring: Web viewer, 
CMS(DSS/PSS) & DMSS  
2.8 mm фиксни објектив (3.6mm opciono) 
Домет инфрацрвених диода је 30м 
Степен заштите IP67, уређај мора да подржава 
напајање преко етернета (PoE)  

4 

Испорука мрежног видео снимача за 16 камера. 
Мрежни снимач мора да омогућава 1 HDMI излаз, 
1 VGA излаз, максималну излазну резолуцију 
до1920x1080, 4 алармна улаза, 2  релејна излаза, 
могућност прикључења до 2 чврста SATA диска 
величине до 8TB. Уређај мора да поседује видео 
аналитику. 

ком 2 

  

5 Чврсти SATA диск 8TB, за видео надзор ком 4   

6 PoE switch уређај са минимално 8 портова ком 2   

7 PoE switch уређај са минимално 24 портова ком 1   

8 
Кутија димензија 400x300мм степена заштите IP65 
за смештај PoE switch уређаја 

ком 2 
  

9 

Назидни кабинет (минималне висине 15HU), са 
активним хлађењем, опремљен са: предњим 
стакленим вратима са кључем, вентилатор 
панелом, напојном шином са 7 утичних места, 
полицом и потребним прибором за уземљење 

ком 1 

  

10 Монтажа опреме паушал 1   

11 
Надоградња софтвера за бројање људи са 
потребним лиценцама 

паушал 1 
  

12 Развој софтвера за израду извештаја паушал 1   

13 
Повезивање на постојећи централни 
интеграцијски софтвер произвођача DAHUA 

паушал 1 
  

14 
Повезивање са мониторинг центром ( видео 
аналитика) произвођача DAHUA 

паушал 1 
  

15 
Програмирање параметара, подешавање система 
и пушање у рад 

паушал 1 
  

УКУПНО БЕЗ ОБРАЧУНАТОГ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ:  

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ:  

УКУПНО СА ОБРАЧУНАТИМ ПОРЕЗОМ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ:  
 

____________________________________________________________________________ 
Укупан износ без обрачунатог ПДВ-а (словима): 

___________________________________________________________________________ 
Износ ПДВ-а на укупан износ (словима): 

___________________________________________________________________________ 
Укупан износ са обрачунатим ПДВ-ом (словима): 

НАПОМЕНА: Активна и друга опрема за ентеријерско опремање пијаце Палилула понудити у 

свему према „Техничким карактеристикама (спецификација), количина, опис добара и остали услови“.  

1. Место испоруке и монтаже добара: пијаца  Палилула, у улици Илије Гарашанина бб. 
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2. Укупан износ без обрачунатог ПДВ-а у понуди мора бити са свим обрачунатим трошковима, 
истоварено, монтирано, програмирано и пуштено у рад на локацији по налогу Наручиоца. 
Уколико понуђач одобрава рабат, исти не може да истакне на крају понуде и обрасца структуре 
цена, већ јединичне цене морају бити изражене са већ одбијеним рабатом. 

3. Рок испоруке, монтаже, програмирања и пуштања у рад: до 5 дана од дана испостављања 
поруџбенице. 

4. Рок плаћања: до 45 дана од дана пријема рачуна за испоручена добра. Уз сваки испостављени 
рачун испоручилац прилаже отпремни лист за извршене испоруке предметних добара. 

5. Гарантни рок: минимално 24 месеца од дана испоруке добара 
6. Опција понуде: 60 дана од дана отварања понуда. 

 
 
У _______________________       Овлашћено лице понуђача 
 
Дана______________године                 М.П.             __________________________ 
 
Напомена: Понуђач/носилац посла мора да попуни, овери печатом и потпише образац, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. У случају подношења заједничке понуде, образац потписује и оверава члан групе 
који је носилац посла. Образац понуде потисује власник или законски заступник понуђача/члана групе који је носилац посла, 
који је уписан у регисар АПР и оверава печатом 
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ПОНУЂАЧ 
Назив предузећа _____________________ 

Адреса  _____________________________ 

Тел./факс ___________________________ 

Текући рачун бр. ______________________ 

Матични број  ________________________ 

Шифра делатности ____________________ 

ПИБ ________________________________ 

 

ОБРАЗАЦ 22. 
 

 
  

    

  
 

 

 

 

Датум  ________________________ 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА број ____________ 

Спецификација добара – Активна и друга опрема за ентеријерско опремање пијаце Палилула 
ПАРТИЈА 2 

 

Рб. Врста материјала 
Јед.  
мере 

Количина 
Јединична 

цена 
Укупан 
износ 

1 Расхладне витрине 2м ком 18   

2 Расхладни агрегати за витрине ком 2   

3 Расхладни агрегати за коморе 126х220х220цм ком 8   

4 Расхладни агрегати за коморе 140х220х220цм ком 4   

5 
Компресорско кондензаторски агрегат за минусну 
комору 

ком 1 
  

6 Комора плусна димензија 126х220х220цм ком 8   

7 Комора плусна димензија 140х220х220цм ком 4   

8 Комора минусна димензија 135х200х220цм ком 1   

9 Носач спољне јединице агрегата ком 15   

10 

Монтажа и повезивање и пуштање у рад 
расхладних витрина и комора са испоруком доле 
наведеног материјала, услуга и радова и то: 
- електричне инсталације од разводног ормана до 
расхладне опреме 
- фреонски цевоводи, израђени од бакарних цеви 
са комплетним потрошним и помоћним 
материјалом потребним за монтажу Cu цеви  
- комплетне изолације цевовода (армафлекс) 
- инсталација за одвод кондензата од материјала 
отпоран на корозију и хемијска једињења 
- радови на пробијању отвора у зидовима и бетону 
за пролаз цеви и инсталација 
- дихтовање отвора у поду и у зиду 
- допуњавање инсталација фреоном 
- испитивање фреонског цевовода на притисак, 
продувавање (сушење) азотом и вакумирање на 
притисак 
- монтажа носача спољних јединица агрегата 
- монтажа регала за фреонски цевовод 
- услуга на струјном и фреонском повезивању 
витрина и комора са спољним агрегатима и 
разводним орманима 

паушал 1 

  

УКУПНО БЕЗ ОБРАЧУНАТОГ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ:  

НАРУЧИЛАЦ 

 
ЈКП „Градске пијаце“ Београд 
 
Живка Карабиберовића 3 
 
11000 Београд 
 
ПИБ:  101721046 
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ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ:  

УКУПНО СА ОБРАЧУНАТИМ ПОРЕЗОМ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ:  
 

____________________________________________________________________________ 
Укупан износ без обрачунатог ПДВ-а (словима): 

___________________________________________________________________________ 
Износ ПДВ-а на укупан износ (словима): 

___________________________________________________________________________ 
Укупан износ са обрачунатим ПДВ-ом (словима): 

НАПОМЕНА: Активна и друга опрема за ентеријерско опремање пијаце Палилула понудити у 

свему према „Техничким карактеристикама (спецификација), количина, опис добара и остали услови“.  

1. Место испоруке и монтаже добара: пијаца  Палилула, у улици Илије Гарашанина бб. 
2. Укупан износ без обрачунатог ПДВ-а у понуди мора бити са свим обрачунатим трошковима, 

истоварено у магацин  Наручиоца. Уколико понуђач одобрава рабат исти не може да истакне на 
крају понуде и обрасца структуре цена, већ јединичне цене морају бити изражене са већ одбијеним 
рабатом. 

3. Рок испоруке: до 20 дана од дана испостављања поруџбенице. Пријем ће се вршити уз присуство 
комисије Наручиоца како би се извршио увид да је опрема испоручена и пуштена у рад у складу са 
захтевима из конкурсне документације. Након извршеног пријема сачиниће се Записник о 
квалитативном и квантитативном пријему добара. 

4. Рок плаћања:  до 45 дана од дана пријема рачуна за сваку појединачну испоруку добара. Уз сваки 
испостављени рачун испоручилац прилаже отпремни лист за извршене испоруке предметних 
добара. 

5. Гарантни рок: минимално 24 месеца од дана испоруке добара 
6. Опција понуде: 60 дана од дана отварања понуда. 

 
 
У _______________________       Овлашћено лице понуђача 
 
Дана______________године                 М.П.             __________________________ 
 
Напомена: Понуђач/носилац посла мора да попуни, овери печатом и потпише образац, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. У случају подношења заједничке понуде, образац потписује и оверава члан групе 
који је носилац посла. Образац понуде потисује власник или законски заступник понуђача/члана групе који је носилац посла, 
који је уписан у регисар АПР и оверава печатом 
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ПОНУЂАЧ 
Назив предузећа _____________________ 

Адреса  _____________________________ 

Тел./факс ___________________________ 

Текући рачун бр. ______________________ 

Матични број  ________________________ 

Шифра делатности ____________________ 

ПИБ ________________________________ 

 

ОБРАЗАЦ 23. 
 

 
  

    

  
 

 

 

 

Датум  ________________________ 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА број ____________ 

Спецификација добара – Активна и друга опрема за ентеријерско опремање пијаце Палилула 
ПАРТИЈА 3 

 

Рб. Врста материјала 
Јед.  
мере 

Количина 
Јединична 

цена 
Укупан 
износ 

1 

Четвороделни гардеробни орман - димензија 
1800x500x1200мм израђен од квалитетног 
челичног лима спојени у целину подигнут на 
четири заједничке ноге висине до 120мм. Унутар 
сваке кабине ормана мора да се налази полица за 
одлагање личних ствари и шипка за качење одеће, 
а на вратима са унутрашње стране два попречна 
носача за одлагање пешкира и чарапа. Врата 
гардеробног ормана мора да буду са по једним 
вентилационим отвором и у горњем и у доњем 
делу. На предњем делу врата мора да постоји 
могућност за уметање имена корисника и да се 
закључавају се цилиндар бравом са минимум два 
кључа. Обавезна испорука једног универзалног 
кључа за све бравице које се испоручују. Боја 
светло сива РАЛ 7035. 

ком 17 

  

2 

Клупа стандардна без наслона димензије 
1000x450x330 мм (висина х ширина х дубина). 
Конструкција клупа мора бити израђена од 
челичних цеви одговарајућих профила. Место за 
седење мора бити израђено од прворазредног 
боровог дрвета. Клупе морају бити заштићене 
методом пластифицирања у светло сивој боји РАЛ 
7035. 

ком 4 

  

3 

Монтажне преграде за пресвлачење.  
Израда, испорука и монтажа преграда за 
пресвлачење на висини 2.20 м од белог панела 
дебљине 24мм обложен алуминијумом постављен 
у алуминијумски „U“ профил ширине 25мм и 
дебљином ивица 2мм. Обрачун по м² стварне 
површине преграда са свим пратећим трошковима. 

м2 18 

  

4 
Завеса израђена од текстилног полиестер банер 
платна 250гр/м2 беле боје  са логом ЈКП „Градске 
пијаце“ и са гарнишном димензије 140x260 цм. 

ком 4 

  

НАРУЧИЛАЦ 

 
ЈКП „Градске пијаце“ Београд 
 
Живка Карабиберовића 3 
 
11000 Београд 
 
ПИБ:  101721046 
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Изабраном понуђачу ће се доставити графички 
стандард за штампање логотипа. 

5 
Огледало зидно, димензија 130х30цм самог 
огледала без рама, тежине до 5кг.  

ком 4 
  

6 
Тепих индустријски неклизајући димензија 
6000х900х11мм, рељефне површине, израђен од 
флексибилног ПВЦ материјала, тамно сиве боје. 

ком 1 

  

7 

Канта за отпатке 
капацитет мин.12 литара, израђена од инокса, са 
педалом за подизање поклопца дим.Ø25-30 Х=39-
45 цм  

ком 3 

  

8 
Канта за отпатке у иноксу АИСИ304, капацитета 
90 литара, са тоћкићима и педалом за подизање 
поклопца.  

ком 2 

  

9 

Канта мора бити израђена од прворазредног 
челичног лима која се састоји из два дела: доњи 
део димензија: ширина  и горњег дела – поклопац 
који мора бити на две воде (као кров куће) који се 
састоји од покретног и непокретног дела. Кроз 
покретни део се врши убацивање отпада у канту и 
исти се скида од доњег дела канте како би могла 
да се извуче постојећа и уметне нова кеса за 
ђубре. Са бочних страна непокретног дела 
поклопца мора да постоје ручице којима се врши 
отварање канте да би се ослободила кеса. 
Запремина канте мора бити 70л 

ком 16 

  

10 

Компјутерски радни сто са металним ногама, 
димензија дужина 1600мм, ширина 800мм, висина 
720 мм. Ногице морају бити израђене од металних 
профила, а са доње стране мора да имају 
скривене стопице за фину нивелацију стола.  

ком 5 

  

11 

Фиокар са три фиоке. Основни материјал: дрво 
универ, пигментирани епоксидни/полиестерски 
премаз у праху, две доње фиоке се закључавају. 
Димензије: ширина 41 цм, дубина 50 цм,висина 57 
цм.  

ком 5 

  

12 

Конференцијска столица једноставне 
конструкције, са седалним и наслонским делом 
тапацираним у фиберу, дебљином сунђера 40 мм. 
Ногари су од металне конструкције - хромирани 
рам. Оптерећење: 120 кг. Димензије: укупна 
висина:83 цм, висина седишта: 47/55 цм, дубина 
седишта: 43 цм. 

ком 5 

  

13 

Канцеларијска столица  
Шкољка седишта:Укупни састав: 100% полиестер; 
Седиште: Челик, Челик; Седиште од пене: 
Високоеластична полиуретанска пена (хладна 
пена) 65 кг/м³. Звезд. постоље, 5 ногара и точкићи:; 
Звездаста основа: Алуминијум, 
Епоксидни/полиестерски премаз у праху; Точкићи: 
Полипропиленска пластика, Синтетичка 
гума;Сигурносни механизам: Челик, Челик, 
Епоксидни/полиестерски премаз у праху.Пар 
рукохвата: Алуминијум, Епоксидни/полиестерски 

ком 5 
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премаз у праху.  

14 

Уградни гардеробер 
Испорука и уградња уградног гардеробера од 
белог универа високи сјај дубине 79 цм, дужине 
286 цм и висине до спуштеног плафона 310 цм у 
свему према цртежу. 

ком 1 

  

15 

Метални архивски ормар двокрилни са 
унутрашњим полицама за чување и одлагање 
архивске грађе. Димензије плакара: дужина: 1200 
мм,  висина: 1950 мм,  ширина: 420 мм.  Број 
тацни: 5.  Материјал: Челични декапирани лим.  
Површинска заштита: Пластифицирано. Сваки 
орман мора да поседује померљиве полице унутар 
ормана. Врата архивских ормана мора да поседују 
цилиндар браву са по два кључа која забрављује 
орман у три тачке закључавања.  

ком 2 

  

16 

Столица барска висине 65 цм (за пулт висине 90 
цм) израдити од храстовог дрвета и фарбати мат 
лаком у свему према детаљу и избору аутора. 
Треба омогућити да се барске столице  слажу 
једна на другу. 

ком 50 

  

17 

Ручни палетар  
Капацитет терета: маx: 2500 кг; максимална 
висина дизања: 205 мм; минимална висина 
виљушки: 85 мм; дужина виљушки - носача: 1150 
мм; ширина виљушкара: 540 мм; ширина једне 
виљушке - носача: 160 мм; предњи точкови: 
израђени од полиуретана ø 80 x 70 мм; 
управљачки точак: израђен од полиуретана ø 200 x 
50 мм; тежина виљушкара: 80кг.  

ком 4 

  

18 
Колица магацинска са 2 точка, носивости 150кг, 
израђена од челика, димензија 100х420х362мм, 
тежине до 10кг 

ком 8 

  

19 

Колица транспортна носивости 300 кг, која морају 
бити израђена од челичног декапираног лима. 
Површинска заштита мора бити електростатичком 
пластификацијом. Минимална димезија колица 
мора бити: дужина: 300 мм; висина: 1220 мм; 
ширина: 420 мм. 

ком 6 

  

20 

Колица плато ниска израђена у хромираном 
никлованом челику. Колица мојају бити 
опремљена са два обртна и два фиксна точкића 
пречника 125мм. Минимална носивост 200кг. 
Димензије платформе мора бити 560x940мм  

ком 2 

  

21 

Контејнер пластични – 1100 литара са равним 
поклопацем. Материјал: ХДПЕ, УВ-стабилизован, 
отпоран на високе и ниске температуре. Точкови: 4 
гумена точка Ø200.Ојачање руба у облику 
структуре саћа. Додатна ојачања у виду прегиба 
целом дужином свих зидова тела контејнера. 
Поклопац лип-хандле са рукохватом који 
омогућава отварање целом предњом и деловима 
бочних страна. Глатка унутрашња површина због 
лакшег пражњења и одржавања. Запремина: 

ком. 12 
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1100л. Максимална носивост: 510 кг. Димензије: 
1370x1070x1344 мм. Тежина празног контејнера: 
око 50кг. 

22 

Вага зидна са куком намењена за кланичну и 
месну индустрију, израђена од инокса и са 
могућношћу повезивања за рачунар. Максимална 
могућност мерења је до 150кг 

ком 1 

  

23 

Вага стона са дисплејом (контролна вага) 
капацитет мерења: 1кг/2кг     –    0.5г/1г 
капацитет мерења: 2.5кг/5кг  –       1г/2г 
капацитет мерења: 4кг/10кг   –       2г/5г 
капацитет мерења: 15кг/30кг –     5г/10г 
дисплеј: ЛЦД (5 цифара) 
функција таре: до 20кг 
напајање: батеријско 1.5V x 6, или адаптер 220V 
AC/9V DC, 300мА 
обострани дисплеј 
димензије ваге(мм): 260(Ш)x287(Д)x137(В) 
димензија таса: 230(Ш)x190(Д) (иноx равни тас) 
маса уређаја:  око 2.8 кг 

ком 1 

  

24 

Апарат за сушење руку, феномат сензор иноx, 
погон на сензор. Волтажа 220-240В. Мотор 140W. 
Грејач 1500W. Топли ваздух 280м3/х. Оклоп иноx 
1,5мм, сјајни. Димензије 285x250x140мм ВxШxД. 

ком 1 

  

25 

Дозатор за течни сапун - од инокса АИСИ304, 
дебљине мин.1 мм, капацитета 1.2 до 1,5 лит., са 
дугметом за притискање, без оштрих ивица, глатка 
завршна обрада 

ком 1 

  

26 
Дозатор за течни сапун - дезинфекционо 
средство абс пластика, капацитета 1-1,2 лит., са 
прозором за приказ садржаја 

ком 1 

  

27 

Носач папирних убруса – зидни 
капацитета мин. 500 папира (зиг-заг), у нерђајућем 
челику, предње пуњење, приказ садржаја, са 
кључем 

ком 1 

  

28 

Радни сто израђен од инокса АИСИ304. Носећа 
конструкција кутијасти инокс профили 40/40/1.2мм 
увучени у односу на горњу плочу за 15мм; Пуна 
горња плоча дебљине 40мм преко ојачане сирове 
иверице; дебљина инокса плоче 0.8мм; Отворен 
без полица; Са укрућењем од инокс кутијастих 
профила 40/40/1.2мм; Леђна и десна бочна страна 
подигнуте 50мм; У комплету са штелујућим ПВЦ 
ножицама, дим. 140x70x85 

ком 5 

  

29 

Радни сто израђен од инокса АИСИ304; Носећа 
конструкција кутијасти инокс профили 40/40/1.2мм 
увучени у односу на горњу плочу за 15мм; Пуна 
горња плоча дебљине 40мм преко ојачане сирове 
иверице; дебљина инокса плоче 0.8мм; Отворен 
без полица; Са укрућењем од инокс кутијастих 
профила 40/40/1.2мм; Леђна и десна бочна страна 
подигнуте 50мм; У комплету са штелујућим ПВЦ 
ножицама, дим. 70x70x85цм 

ком 1 

  

30 Радни сто израђен од инокса АИСИ304; Носећа ком 1   
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конструкција кутијасти инокс профили 40/40/1.2мм 
увучени у односу на горњу плочу за 15мм; Пуна 
горња плоча дебљине 40мм преко ојачане сирове 
иверице; дебљина инокса плоче 0.8мм; Отворен 
без полица; Са укрућењем од инокс кутијастих 
профила 40/40/1.2мм; Леђна и десна бочна страна 
подигнуте 50мм; У комплету са штелујућим ПВЦ 
ножицама, дим. 160x70x85 

31 

Радни пањ израђен од инокса АИСИ304; Носећа 
контрукција кутијасти инокс профили 40/40/1.2мм; 
Горња плоча полиуретанска - котерм (сипас) плоча 
дебљине 100мм; На отвореном постољу; У 
комплету са штелујућим ПВЦ ножицама, дим 
60x70x85цм 

ком 1 

  

32 

Лавабо за прање руку 
у комплету са славином-пипом и сифоном, 
додацима за монтажу на зид, погон коленом, са 
узглављем висине 100 мм, заобљен спој узглавља 
и базена, конструкције у иноксу 18/10 АИСИ 304; 
дим. 50x40x33 цм 

ком 1 

  

33 

Судопера дводелна израђена од инокса 
АИСИ304; Носећа конструкција кутијасти инокс 
профили 40/40/1.2мм увучени у односу на горњу 
плочу за 15мм; Базени 50x50x30цм су пресовани 
(без варова) са заобљеним угловима; Горња плоча 
дебљине 40мм преко ојачане сирове иверице; 
дебљина инокса плоче и базена је 1.0мм; 
Отворена са доњом перфорираном полицом; 
Дебљина доње полице 40мм, дебљине инокса 
0.8мм; Леђна страна подигнута 50мм; У комплету 
са штелујућим ПВЦ ножицама. Дим: 110x70x85цм 

ком 1 

  

34 

Судопера једноделна израђена од инокса 
АИСИ304; Носећа конструкција кутијасти инокс 
профили 40/40/1.2мм увучени у односу на горњу 
плочу за 15мм; Базен 50x50x30цм је пресован (без 
варова) са заобљеним угловима; Горња плоча 
дебљине 40мм преко ојачане сирове иверице; 
дебљина инокса плоче и базена је 1.0мм; 
Отворена са доњом полицом; Дебљина доње 
полице 40мм, дебљине инокса 0.8мм; Леђна 
страна подигнута 50мм; У комплету са штелујућим 
ПВЦ ножицама. Димензија: 60x70x85цм 

ком 1 

  

35 
Једноручна мешајућа хромирана батерија - 
уградна, погон на лакат 

ком 2 
  

УКУПНО БЕЗ ОБРАЧУНАТОГ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ:  

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ:  

УКУПНО СА ОБРАЧУНАТИМ ПОРЕЗОМ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ:  
 

____________________________________________________________________________ 
Укупан износ без обрачунатог ПДВ-а (словима): 

___________________________________________________________________________ 
Износ ПДВ-а на укупан износ (словима): 

___________________________________________________________________________ 
Укупан износ са обрачунатим ПДВ-ом (словима): 
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НАПОМЕНА: Активна и друга опрема за ентеријерско опремање пијаце Палилула понудити у 

свему према „Техничким карактеристикама (спецификација), количина, опис добара и остали услови“.  

1. Место испоруке и монтаже добара: пијаца  Палилула, у улици Илије Гарашанина бб. 
2. Укупан износ без обрачунатог ПДВ-а у понуди мора бити са свим обрачунатим трошковима, 

истоварено у магацин  Наручиоца. Уколико понуђач одобрава рабат исти не може да истакне на 
крају понуде и обрасца структуре цена, већ јединичне цене морају бити изражене са већ одбијеним 
рабатом. 

3. Рок испоруке: до 20 дана од дана испостављања поруџбенице. 
4. Рок плаћања:  до 45 дана од дана пријема рачуна за сваку појединачну испоруку добара. Уз сваки 

испостављени рачун испоручилац прилаже отпремни лист за извршене испоруке предметних 
добара. 

5. Гарантни рок: минимално 24 месеца од дана испоруке добара 
6. Опција понуде: 60 дана од дана отварања понуда. 

 
 
У _______________________       Овлашћено лице понуђача 
 
Дана______________године                 М.П.             __________________________ 
 
Напомена: Понуђач/носилац посла мора да попуни, овери печатом и потпише образац, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. У случају подношења заједничке понуде, образац потписује и оверава члан групе 
који је носилац посла. Образац понуде потисује власник или законски заступник понуђача/члана групе који је носилац посла, 
који је уписан у регисар АПР и оверава печатом 
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ПОНУЂАЧ 
Назив предузећа _____________________ 

Адреса  _____________________________ 

Тел./факс ___________________________ 

Текући рачун бр. ______________________ 

Матични број  ________________________ 

Шифра делатности ____________________ 

ПИБ ________________________________ 

 

                                                                                                                                                                        ОБРАЗАЦ 24. 
 

 
  

    

  
 

 

 

 

Датум  ________________________ 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА број ____________ 
Спецификација добара – Активна и друга опрема за ентеријерско опремање пијаце Палилула 

ПАРТИЈА 4 

Рб. Врста материјала 
Јед.  
мере 

Количина 
Јединична 

цена 
Укупан 
износ 

1 

Комутатор-switch приступни Gigabit Ethernet L2/L3 
стекабилни, опремљен са 48 10/100/1000 BaseT 
POE+ порта, 4 комбинована SFP порта и два SFP+ 
porta за надоградњу (stacking). Уређај подржава 
напајање преко етернета (PoE+) за класу 3 (до 
30W по порту), до 4092 кориснички креираних 
VLAN/VMAN-ова, QoS, напредну заштиту и 
администрацију. Карактеристике:                                                      
 - 48 10/100/1000T POE + портова 
- 4 оптичка 1/10 Gbit SFP порта + 4 комбинована 
порта 
- Могућност надоградње (stacking) са 
интегрисаним портовима за надоградњу, подршка 
за до 8 јединица у формацији 
- Капацитет прослеђивања пакета 130.900.000pps 
- Мора да подржава следеће протоколе: EDP, 
EAPS, ELRP, ESRP 
- Пропусни опсег 176 Gbps 
- MAC адреса табела за 16.000 уноса 
- IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree protocol MSTP,  
- IEEE 802.1Q Vlans,  
- IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol, 
- IEEE 802.1p priority, 
- ACL на основу слојева (L2, L3, L4) 
- Подршка за премошћивање аудио и видео записа 
(Audio Video Bridging) 
Позиција укључује и напонске и каблове за 
надоградњу (stacking). 

ком 3 

  

2 

Комутатор-switch приступни Gigabit Ethernet L2/L3 
стекабилни, опремљен са 24 10/100/1000 BaseT  
порта, 4 комбинована SFP порта и два SFP+ porta 
за надоградњу (stacking). Уређај подржава до 4092 
кориснички креираних VLAN/VMAN-ova, QoS, 
напредну заштиту и администрацију.  

ком 1 
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Карактеристике: 
- 24 10/100/1000T портова 
- 4 оптичка 1/10 Gbit SFP порта + 4 комбинована 
порта 
- Могућност надоградње (stacking) са интегрисаним 
портовима за надоградњу, подршка за до 8 
јединица у формацији 
- Капацитет прослеђивања пакета 95.200.000pps 
- Мора да подржава следеће протоколе: EDP, 
EAPS, ELRP, ESRP 
- Пропусни опсег 128 Gbps 
- MAC адреса табела за 16.000 уноса 
- IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree protocol MSTP,  
- IEEE 802.1Q Vlans,  
- IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol, 
- IEEE 802.1p priority, 
- ACL на основу слојева (L2, L3, L4) 
- Подршка за премошћивање аудио и видео записа 
(Audio Video Bridging) 
- MTBF min. 660.998 сати 
- могућност надоградње SFP на SFP+ портове 
Позиција укључује и напонске и каблове за 
надоградњу (stacking). 

3 

Комутатор-switch приступни Gigabit Ethernet L2/L3 
стекабилни, опремљен са 48 10/100/1000 BaseT 
порта, 4 комбинована SFP порта и два SFP+ porta 
за надоградњу (stacking) 
Уређај подржава до 4092 кориснички креираних 
VLAN/VMAN-ova, QoS, напредну заштиту и 
администрацију.  
Карактеристике:                                           
- 48 10/100/1000T портова 
- 4 оптичка 1/10 Gbit SFP порта + 4 комбинована 
порта 
- Могућност надоградње (stacking) са интегрисаним 
портовима за надоградњу, подршка за до 8 
јединица у формацији 
- Капацитет прослеђивања пакета 130.900.000pps 
- Мора да подржава следеће протоколе: EDP, 
EAPS, ELRP, ESRP 
- Пропусни опсег 176 Gbps 
- MAC адреса табела за 16.000 уноса 
- IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree protocol MSTP,  
- IEEE 802.1Q Vlans,  
- IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol, 
- IEEE 802.1p priority, 
- ACL на основу слојева (L2, L3, L4) 
- Подршка за премошћивање аудио и видео записа 
(Audio Video Bridging) 
- MTBF min. 639.893 сати 
- могућност надоградње SFP на SFP+ портове 
Позиција укључује и напонске и каблове за 
надоградњу (stacking). 

ком 2 

  

4 SFP модули за повезивање концентрација СМ ком 5   
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оптиком 

5 

Комутатор-switch централни Gigabit Ethernet L3 
стекабилни, опремљен са 24 10/100/1000 BaseT 
порта, 4 комбинована SFP порта. Уређај подржава 
до 4092 кориснички креираних VLAN/VMAN-ова, 
QoS, напредну заштиту и администрацију.  
Карактеристике:                                                      
 - 24 10/100/1000T портова 
- 4 оптичка Gbit порта 
- Могућност надоградње (stacking) са интегрисаним 
портовима за надоградњу, подршка за до 8 
јединица у формацији 
- - Капацитет прослеђивања пакета 157.700.000pps 
- Мора да подржава следеће протоколе: EDP, 
EAPS, ELRP, ESRP 
- Пропусни опсег 212 Gbps 
- MAC адреса табела за 16.000 уноса 
- IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree protocol MSTP,  
- IEEE 802.1Q Vlans,  
- IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol, 
- IEEE 802.1p priority, 
- ACL на основу слојева (L2, L3, L4) 
Подршка за: 
- EAPS, PIM, MSDP 
- OSPFv2 и v3  
- BGP4 и MBGP (BGP4+) за IPv4 ECMP и IPv6 
- IS-IS за IPv4 и IPv6 
- Anycast RP 
- GRE tunneling 
- премошћивање аудио и видео записа (Audio 
Video Bridging) 
- MTBF min. 610.435 сати 
Позиција укључује и напонске каблове. 

ком 1 

  

6 

Приступна тачка бежична 802.11abgn i 802.11ac 
која испуњава следеће карактеристике и 
могућности: 
Пуна подршка за 802.11n стандард 
Пуна подршка за 802.11ac стандард 
Подршка за рад у редудантном режиму виртуелног 
контролера за управљање до 128 различитих 
модела ап-ова истог vendora 
2x2 MIMO, Dynamic Channel Control 
Подршка зa 802.11i, WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES 
Подршка зa WMM, WMM-UAPSD, 802.1p, Diffserv, 
and TOS 
Подршка зa: Layer 3 routing, 802.1q, DynDNS, 
DHCP server/client, BOOTP client, PPPoE and LLDP 
Подршка зa MESH технологију 
Подршка зa Bluetooth Low Energy (BLE) v4.2 i IEEE 
802.15.4, RSSI locationing, L3 Mobility, PPOE, 
VRRP, OSPF, MS, TP, Packet Aggregation (AMSDU, 
AMPDU) RIFS, STBC, LDPC 
Подршка зa: Stateful Firewall, IP filtering, NAT, 
802.1x, 24x7 dual-band WIPS sensing, on-board IDS, 

ком 15 
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and secure guest access (hotspot) with captive portal, 
IPSec, and RADIUS Server 
Најмање 16 SSID-ова по приступној тачки 
Најмање 256 корисника по приступној тачки 
Подршка за полисе које ограничаваје и 
филтрирање саобраћаја 

7 

Систем за управљање и надзор активном мрежном 
опремом и заштиту мреже и приступа интернету 
(свичевима, бежичним приступним тачкама 
(wireless AP), уређајем за заштиту мреже) 
следећих функционалности: 
- Идентификација хиљаде апликација унутар 
мрежног саобраћаја и обављање дубоке 
инспекције (deep inspection) и спровођење 
грануларних полиса (granular policy enforcement). 
Укључује управљачку конзолу за свеобухватну 
аутоматизацију мреже и видљивост.  
- Подршка за аутоматску интеграцију (Zero Touch 
Integration) са јединственим сигурносним ситемом 
за управљање (Security Fabric’s Single Pane of 
Glass Management). 
Спецификација NSS Labs, ICSA, Virus Bulletin и AV 
Comparative. 
- Пропусна моћ од најмање 3 Gbps 
- 10 GE портова (LAN) 
- 2 GE порта (WAN) 
- 1 USB 2.0 интерфејс 
- NGFW пропусност (Enterprise Mix) 250 Mbps 
- OSPF, BGP динамичко рутирање 
- Укључена подршка вендора 8x5 (3 godine) за 
хардвер и UTM заштиту. 
- Централизовано управљање, конфигурација и 
мониторинг жичних и бежичних (wired и wireless) 
уређаја 
- управљања инвентаром (Inventory management) 
- Интегрисану управљање полисама (roles, filters, 
VLANs) 
- Multi Site управљање и подршка 
- Site Based konfiguracije 
- Подршка за лако прихватање нових уређаја 
помоћу ZTP+ (Zero Touch Provisioning) 
- аутоматски backup  
- графички приказ мреже 
- email нотификација 
- интегрисани „syslog“ сервер 
- подржава за управљање „3rd party“ мрежним 
уређајима 
- подржава VMWare i Hyper-V virtuelna okruženja 
- подржава Alarm & Events managment 
- подржава Wireless Client Location (RSS Based) 
- подржава Scripting, њихову администрацију, 
дијагностиковање и заказивање 
- подржава сигурно прихватање (onboarding) IoT 
уређаја применом „real-time“ полиса 

ком 1 
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- подржава интеграцију са сецуритy апликацијама 
(firewall,MDM) за брже и аутоматске акције 
ублажавања претњи 

УКУПНО БЕЗ ОБРАЧУНАТОГ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ:  

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ:  

УКУПНО СА ОБРАЧУНАТИМ ПОРЕЗОМ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ:  
 

 

____________________________________________________________________________ 
Укупан износ без обрачунатог ПДВ-а (словима): 

___________________________________________________________________________ 
Износ ПДВ-а на укупан износ (словима): 

___________________________________________________________________________ 
Укупан износ са обрачунатим ПДВ-ом (словима): 

НАПОМЕНА: Активна и друга опрема за ентеријерско опремање пијаце Палилула понудити у 

свему према „Техничким карактеристикама (спецификација), количина, опис добара и остали услови“.  

1. Место испоруке и монтаже добара: пијаца  Палилула, у улици Илије Гарашанина бб. 
2. Укупан износ без обрачунатог ПДВ-а у понуди мора бити са свим обрачунатим трошковима, 

истоварено у магацин  Наручиоца. Уколико понуђач одобрава рабат исти не може да истакне на 
крају понуде и обрасца структуре цена, већ јединичне цене морају бити изражене са већ одбијеним 
рабатом. 

3. Рок испоруке: до 20 дана од дана испостављања поруџбенице. Испорука добара која су предмет 
ове јавне набавке подразумева истовар, допремање опреме у просторије које за то одреди 
Наручилац, отпакивање, монтажу, стављање опреме у функцију, проверу функционалности и обуку 
запослених у просторијама Наручиоца. 

4. Рок плаћања:  до 45 дана од дана пријема рачуна за сваку појединачну испоруку добара. Уз сваки 
испостављени рачун испоручилац прилаже отпремни лист за извршене испоруке предметних 
добара. 

5. Гарантни рок: минимално 24 месеца од момента стављања опреме у функцију (потписивања 
Записника о квантитативном и квалитативном усаглашеном пријему) 

6. Опција понуде: 60 дана од дана отварања понуда. 
 
У _______________________       Овлашћено лице понуђача 
 
Дана______________године                 М.П.             __________________________ 
 
Напомена: Понуђач/носилац посла мора да попуни, овери печатом и потпише образац, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. У случају подношења заједничке понуде, образац потписује и оверава члан групе 
који је носилац посла. Образац понуде потисује власник или законски заступник понуђача/члана групе који је носилац посла, 
који је уписан у регисар АПР и оверава печатом 
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IX МОДЕЛ УГОВОРА                    ОБРАЗАЦ 25. 
 

МОДЕЛ УГОВОРА  
O ИСПОРУЦИ И УГРАДЊИ  АКТИВНЕ ОПРЕМЕ ЗА ПИЈАЦУ ПАЛИЛУЛА 

Партија 1 – «Испорука и уградња опреме за видео надзор» 
 
 
 

закључен између: 
1. Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце“ Београд, Живка Карабиберовића 3, Београд, 

матични број 07034628, ПИБ 101721046, које заступа директор Бојан Бајагић (у даљем тексту: 
Наручилац)  и 
 

2. „___________________________________________„ из _______________________, ул. 
________________________________________ бр. _______, матични број _________, ПИБ 
___________ кога заступа __________________________________________ (у даљем тексту: 
Испоручилац) 

 
Испоручилац је носилац заједничке понуде групе понуђача, чији су следећи чланови (прецртати 
уколико је понуђач поднео понуду самостално): 
 
1. „___________________________________________„ из _______________________, ул. 

________________________________________ бр. _______, матични број _________, ПИБ 
___________ кога заступа __________________________________________  

2. „___________________________________________„ из _______________________, ул. 
________________________________________ бр. _______, матични број _________, ПИБ 
___________ кога заступа __________________________________________  

 
Испоручилац је део испоруке поверио подизвођачу (прецртати уколико понуђач или група понуђача 
нису поднели понуду са подизвођачем): 
 

1. „___________________________________________„ из _______________________, ул. 
________________________________________ бр. _______, матични број _________, ПИБ 
___________ кога заступа __________________________________________  

2. „___________________________________________„ из _______________________, ул. 
________________________________________ бр. _______, матични број _________, ПИБ 
___________ кога заступа __________________________________________  

 
 

Члан 1. 
Уговорне стране сагласно констатују : 
- да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 

124/14,14/15 и 68/15), спровео отворени поступак јавне набавке за набавку добара – „Активна и 
друга опрема за ентеријерско опремање пијаце Палилула», ЈН бр. ОП - 03/19, обликовану у 
четири партије; 

- да је Испоручилац, на основу Позива за достављање понуда, доставио понуду за Партију 1 – 
„Испорука и уградња опреме за видео надзор“, број _______ од ________, заведену код 
Наручиоца под бр. _______ од _______ године, (попуњава Наручилац), која се налази у прилогу 
Уговора и чини његов саставни део; 

- да понуда Испоручиоца у потпуности одговара захтевима и условима које је Наручилац 
предвидео у конкурсној документацији и техничкој спецификацији; 

- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама на основу Извештаја о 
стручној оцени понуда, донео Одлуку о додели уговора Испоручиоцу за предметну набавку, број 
________ од _________ 2019.године. (попуњава Наручилац). 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА   

 
Члан 2. 

Овим Уговором Испоручилац се обавезује да за потребе Наручиоца изврши испоруку, истовар, 
монтажу, програмирање и пуштање у рад опреме за видео надзор (у даљем тексту: добра), у свему 
према усвојеној понуди Испоручиоца бр. _______ од _______________, заведеној код Наручиоца бр. 
__________ од ___________ и техничким карактеристикама (спецификацији) из конкурсне документације. 
Усвојена понуда Испоручиоца (са обрасцем структуре цена) као и техничке карактеристике 
(спецификација) из конкурсне документације ЈН бр. ОП-03/19, чине саставни део овог Уговора.  
 

Члан 3. 
Испоручилац се обавезује да испоруку и уградњу добара из чл.2 овог Уговора изврши у свему 

према техничким прописима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту добара, као и према 
техничким карактеристикама из конкурсне документације ЈН бр. ОП-03/19. 
 
 
ЦЕНА 

 
Члан 4. 

Укупна вредност из обрасца усвојене понуде Испоручиоца (добијена по формули понуђена 
јединична цена x количина) износи _________________________ динара (словима 
_______________________________________________), без обрачунатог ПДВ-а, односно 
____________________________ динара (словима:________________________________________ ), са  
обрачунатим ПДВ-ом.   
 

Уговорена цена утврђена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Испоручиоца  и 
обухвата вредност испоруке и уградње добара, све трошкове транспорта, испоруке (истовара) уговорене 
количине и врсте опреме, истоварено и монтирано, програмирано и пуштено у рад на локацију 
Наручиоца (пијаца Палилула), као и све друге везане трошкове. 
 

У случају непредвиђених ситуација за извршење предметне набавке који су неопходни за 
реализацију набавке, Наручилац оставља могућност повећања укупне уговорене цене за највише 5% од 
вредности Уговора без потребе за спровођењем преговарачког поступка што ће се регулисати посебним 
Анексом уговора. 
 
 
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 

Члан 5. 
Наручилац се обавезује да вредност из члана 4. овог Уговора исплати Испоручиоцу на рачун бр. 

______________________ код _________________________ банке, у року до 45 дана од дана пријема 
исправног рачуна, испостављеног по Записнику о примопредаји из члана 9. овог Уговора, потписаног од 
обе уговорне стране, без примедби.   

Записник о примопредаји чини саставни део рачуна. 
 
 
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 
 

Члан 6. 
Испоручилац се обавезује да испоруку, истовар, монтажу, програмирање и пуштање у рад 

добара изврши у року до 5 дана, од дана испостављања поруџбенице Наручиоца. 
Место испоруке је пијаца „Палилула“ у Београду. 
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СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 7. 
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу у року од 8 (осам) дана од дана обостраног  

потписивања Уговора достави бланко сопствену меницу за добро извршење посла, са клаузулама 
„безусловна“, „неопозива“, „без протеста“ и „на први позив наплатива“, прописно потписану од стране 
овлашћеног лица у складу са картоном депонованих потписа и оверену печатом са меничним 
овлашћењем да је Наручилац може попунити и наплатити до висине од 10% вредности Уговора са роком 
важности који је 30 дана дужи од рока датог за коначно извршење посла. Уз меницу и менично 
овлашћење, Испоручилац доставља и потврду о регистрацији менице код НБС-а и важећи картон 
депонованих потписа. 

Наручилац се може наплатити из достављене менице у року од 30 дана од дана протека рока 
предвиђеног у члану 6. став 1. овог Уговора, обрачуном дана закашњења и то у висини од 0,2% укупне 
уговорене вредности предмета овог Уговора, за сваки дан закашњења, а максимално до 10% вредности 
уговора (без урачунатог ПДВ-а). Уколико укупна уговорна казна пређе износ од 10% вредности уговора 
(без обрачунатог ПДВ-а) уговор се сматра раскинутим.  

Наручилац задржава право да активира средство финансијског обезбеђења из става 1 овог 
члана уколико се Испоручилац не придржава уговорних обавеза. 

Наручилац се обавезује да Испоручиоцу врати ненаплаћену меницу у року од 30 дана од дана 
завршене испоруке и уградње по овом Уговору. 

У случају реализације менице у току трајања уговорног периода, Испоручилац се обавезује да 
Наручиоцу одмах достави нову меницу, у супротном, овај Уговор се сматра раскинутим. 

Уколико због прекорачења рока кривицом Испоручиоца Наручилац буде трпео штету у већем 
износу од 10% укупно уговорене вредности (без обрачунатог ПДВ-а), Наручилац задржава право да од 
Испоручиоца тражи накнаду штете. 
 
 
КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 
 

Члан 8. 
Испоручилац се обавезује да уговорена добра испоручује уговореног квалитета и саобразно 

својој понуди и захтевима из техничке спецификације предметне конкурсне документације, која чини 
саставни део усвојене понуде Испоручиоца и овог Уговора. 

  Испоручилац у потпуности одговара за изјаву, која је саставни део конкурсне документације. 
 

Члан 9. 
Примопредају испоручених и уграђених добара врши заједничка комисија Наручиоца и 

Извршиоца, о чему ће се сачинити Записник. У Записнику се констатује и да је Испоручилац  предао 
пратећу документацију којом се потврђује да су испоручена добра у свему у складу са понудом и 
захтевима из спецификације предметне конкурсне документације. 

Наручилац задржава право да приликом примопредаје уговорене опреме, исту провери и врати, 
уколико се покаже да не одговара уговореном квалитету и није  саобразна понуди и захтевима из 
Техничке спецификације конкурсне документације. 

Потписивањем Записника о примопредаји од стране овлашћених лица, без примедби, сматра се 
да је извршена испорука и уградња уговорене опреме. 

 
Члан 10. 

Ако се приликом примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним 
прегледом,  Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем одмах обавести Испоручиоца и 
захтева отклањање недостатка или предају другог добра, без недостатка. 
Уколико Наручилац у року предвиђеном у захтеву за отклањање недостатака, не добије испуњење 
Уговора из става 1 овог члана, има право да раскине овај Уговор, о чему ће писано обавестити 
Испоручиоца.  



Јавно комунално предузеће „Градске пијаце“, Београд, Живка Карабиберовића 3, Београд 

 

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку 

Активна и друга опрема за ентеријерско опремање пијаце Палилула – ОП-03/19  
 страна 92 од 112 

 

 
Члан 11. 

Уколико Наручилац стави писмене примедбе на квалитет испоручене опреме или саму уградњу, 
сматрајући да је супротна уговореном, Испоручилац је обавезан да поступи по основаним примедбама и 
исте отклони у року од 5 (пет) дана, као и да сноси све трошкове отклањања примедби. 

Уколико Испоручилац не поступи по основаним примедбама, Наручилац има право да уочене 
недостатке отклони преко трећег лица, на терет Испоручиоца, наплатом менице за добро извршење 
посла. Уколико трошкови отклањања недостатака прелазе вредност дате менице за добро извршење 
посла, Наручилац задржава право на накнаду штете у висини разлике између стварних трошкова 
отклањања недостатака и висине менице. 
 

Члан 12. 
Уколико Испоручилац, из неоправданих разлога, не започне или прекине са испоруком и 

уградњом уговорене опреме, Наручилац има право да једнострано раскине Уговор и извршење истог 
повери другом испоручиоцу, уз наплату менице за добро извршење посла у пуном износу, на име 
накнаде штете коју је Испоручилац нанео Наручиоцу прекидом односно одустајањем од извршења 
Уговора. 
 
 
ГАРАНТНИ РОК 

 
Члан 13. 

Гарантни рок за квалитет испоручене опреме и уградњу исте, почиње да тече од извршене 
примопредаје и траје _____ месеци (минимално 24 месеца). Уколико у току гарантног рока Наручилац 
позове Испоручиоца да отклони недостатке, а све у складу са датом гаранцијом, Испоручилац се 
обавезује да одмах, а најкасније у року од 5 дана, поступи по налогу Наручиоца и отклони наведене 
недостатке у које улазе и трошкови замене, односно испоруке нове опреме уговореног квалитета и 
саобразног понуди Испоручиоца и захтевима из Техничке спецификације конкурсне документације. 

Уколико Испоручилац не поступи како је наведено у претходном ставу, Наручилац има право да 
отклони недостатке са урачунатим трошковима замене на терет Испоручиоца, коришћењем меница из 
става 4. овог члана. 

У случају испоруке нове опреме, гарантни рок почиње да тече изнова за новоиспоручено добро. 
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу одмах по потписивању овог Уговора достави 

одговарајући број бланко сопствених меница (за сваку годину гаранције по једну меницу) прописно 
потписаних и оверених, са клаузулом „безусловна“, „неопозива“, „без протеста“ и „на први позив 
наплатива“ за отклањање грешака у гарантном року који је наведен у ставу 1. овог члана, регистрованих 
код НБС, са меничним овлашћењима да их Наручилац може попунити до укупне висине стварних 
трошкова отклањања недостатака ,а максимално до 10% уговорене вредности. 

Наручилац је обавезан да врати Испоручиоцу ненаплаћене менице у року од 30 дана од дана 
истека гарантног рока предвиђеног у ставу 1. овог члана. 
 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 14. 
За евентуалне спорове који настану током реализације овог Уговора, а које уговорне стране не 

могу да реше споразумно, надлежан је Привредни суд у Београду. 
 

Члан 15. 
Овај Уговор производи правна дејства од дана потписивања од стране овлашћених лица обе 

уговорне стране и закључује се на период од 12 (дванаест) месеци. 
  Уколико Испоручилац не достави меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у року 
наведеном у члану 7. став 1. овог Уговора и менице и менична овлашћења из члана 12. став 4. овог  
Уговора у наведеном року, сматраће се да је одустао од Уговора.  
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Члан 16. 
У току трајања уговора, исти се може раскинути сагласношћу обе уговорне стране. Наручилац 

задржава право да раскине уговор, уколико Испоручилац не испоштује рок и динамику извршења 
уговора, односно уколико поступи супротно одредбама овог уговора, условима из конкурсне 
документације и своје понуде, уз наплату средстава финансијског обезбеђења из овог Уговора у пуном 
износу. 

У случају раскида уговора, уговорне стране су дужне да изврше све преузете обавезе доспеле 
до дана престанка важења овог уговора. 

 
Члан 17. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна 
задржава по  2 (два) примерка. 
 
 
                 ЗА ИСПОРУЧИОЦА                                    ЗА НАРУЧИОЦА  
            Директор                                                  Директор 
 
__________________________________                          ______________________________________ 
                                                                                                                    Бојан Бајагић 
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ОБРАЗАЦ 26. 
 

МОДЕЛ УГОВОРА  
O ИСПОРУЦИ И УГРАДЊИ  АКТИВНЕ ОПРЕМЕ ЗА ПИЈАЦУ ПАЛИЛУЛА 

Партија 2 – «Испорука и уградња расхладне опреме» 
 
 
 

закључен између: 
3. Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце“ Београд, Живка Карабиберовића 3, Београд, 

матични број 07034628, ПИБ 101721046, које заступа директор Бојан Бајагић (у даљем тексту: 
Наручилац)  и 
 

4. „___________________________________________„ из _______________________, ул. 
________________________________________ бр. _______, матични број _________, ПИБ 
___________ кога заступа __________________________________________ (у даљем тексту: 
Испоручилац) 

 
Испоручилац је носилац заједничке понуде групе понуђача, чији су следећи чланови (прецртати 
уколико је понуђач поднео понуду самостално): 
 
3. „___________________________________________„ из _______________________, ул. 

________________________________________ бр. _______, матични број _________, ПИБ 
___________ кога заступа __________________________________________  

4. „___________________________________________„ из _______________________, ул. 
________________________________________ бр. _______, матични број _________, ПИБ 
___________ кога заступа __________________________________________  

 
Испоручилац је део испоруке поверио подизвођачу (прецртати уколико понуђач или група понуђача 
нису поднели понуду са подизвођачем): 
 

3. „___________________________________________„ из _______________________, ул. 
________________________________________ бр. _______, матични број _________, ПИБ 
___________ кога заступа __________________________________________  

4. „___________________________________________„ из _______________________, ул. 
________________________________________ бр. _______, матични број _________, ПИБ 
___________ кога заступа __________________________________________  

 
 

Члан 1. 
Уговорне стране сагласно констатују : 
- да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 

124/14,14/15 и 68/15), спровео отворени поступак јавне набавке за набавку добара – „Активна и 
друга опрема за ентеријерско опремање пијаце Палилула», ЈН бр. ОП - 03/19, обликовану у 
четири партије; 

- да је Испоручилац, на основу Позива за достављање понуда, доставио понуду за Партију 2 – 
„Испорука и уградња расхладне опреме“, број _______ од ________, заведену код Наручиоца 
под бр. _______ од _______ године, (попуњава Наручилац), која се налази у прилогу Уговора и 
чини његов саставни део; 

- да понуда Испоручиоца у потпуности одговара захтевима и условима које је Наручилац 
предвидео у конкурсној документацији и техничкој спецификацији; 

- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама на основу Извештаја о 
стручној оцени понуда, донео Одлуку о додели уговора Испоручиоцу за предметну набавку, број 
________ од _________ 2019.године. (попуњава Наручилац). 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА   

 
Члан 2. 

Овим Уговором Испоручилац се обавезује да за потребе Наручиоца изврши испоруку и уградњу 
расхладне опреме (у даљем тексту: добра), у свему према усвојеној понуди Испоручиоца бр. _______ од 
_______________, заведеној код Наручиоца бр. __________ од ___________ и техничким 
карактеристикама (спецификацији) из конкурсне документације. Усвојена понуда Испоручиоца (са 
обрасцем структуре цена) као и техничке карактеристике (спецификација) из конкурсне документације ЈН 
бр. ОП-03/19, чине саставни део овог Уговора.  
 

Члан 3. 
Испоручилац се обавезује да испоруку и уградњу добара из чл.2 овог Уговора изврши у свему 

према техничким прописима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту добара, као и према 
техничким карактеристикама из конкурсне документације ЈН бр. ОП-03/19. 
 
ЦЕНА 

Члан 4. 
Укупна вредност из обрасца усвојене понуде Испоручиоца (добијена по формули понуђена 

јединична цена x количина) износи _________________________ динара (словима 
_______________________________________________), без обрачунатог ПДВ-а, односно 
____________________________ динара (словима:________________________________________ ), са  
обрачунатим ПДВ-ом.   

Уговорена цена утврђена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Испоручиоца  и 
обухвата вредност испоруке и уградње добара, све трошкове транспорта, испоруке (истовара) уговорене 
количине и врсте опреме, истоварено и монтирано на локацију Наручиоца, као и све друге везане 
трошкове. 

У случају непредвиђених ситуација за извршење предметне набавке који су неопходни за 
реализацију набавке, Наручилац оставља могућност повећања укупне уговорене цене за највише 5% од 
вредности Уговора без потребе за спровођењем преговарачког поступка што ће се регулисати посебним 
Анексом уговора. 
 
 
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 

Члан 5. 
Наручилац се обавезује да вредност из члана 4. овог Уговора исплати Испоручиоцу на рачун бр. 

______________________ код _________________________ банке, у року до 45 дана од дана пријема 
исправног рачуна, испостављеног по Записнику о примопредаји из члана 9. овог Уговора, потписаног од 
обе уговорне стране, без примедби.   

Записник о примопредаји чини саставни део рачуна. 
 
НАЧИН И РОК ИСПОРУКЕ 
 

Члан 6. 
Испоручилац се обавезује да испоруку и уградњу добара врши сукцесивно, у року до 20 дана, од 

дана испостављања поруџбенице Наручиоца. 
Место испоруке и уградње је пијаца „Палилула“ у Београду 

 
 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 7. 
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Испоручилац се обавезује да Наручиоцу у року од 10 (десет) дана од дана потписивања овог 
Уговора, достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, са клаузулама „безусловна“, 
„неопозива“, „без протеста“ и „на први позив наплатива“ у износу од 10% уговорене вредности без ПДВ-а 
и са роком важности који је 30 дана дужи од рока датог за коначно извршење посла. 

Наручилац се може наплатити из достављене банкарске гаранције у року од 30 дана од дана 
протека рока по било којој испоруци или по завршетку последње испоруке. 

У случају наплате банкарске гаранције из става 1., Испоручилац се обавезује да достави нову 
банкарску гаранцију, у истом износу и са роком важности до краја испуњења обавезе по овом Уговору, у 
супротном, Уговор се има сматрати раскинутим. 
 Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
банкарске гаранције мора се продужити. 

Наручилац задржава право да активира средство финансијског обезбеђења из става 1 овог 
члана уколико се Испоручилац не придржава уговорних обавеза. 

Наручилац се обавезује да Испоручиоцу врати банкарску гаранцију у року од 30 дана од дана 
окончања посла по овом Уговору. 

Уколико због прекорачења рока кривицом Испоручиоца, Наручилац буде трпео штету у већем 
износу од 10% уговорене вредности без ПДВ-а, Наручилац задржава право да од Испоручиоца захтева 
накнаду штете. 

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду 
штете. 
 
КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 
 

Члан 8. 
Испоручилац се обавезује да уговорена добра испоручује уговореног квалитета и саобразно 

својој понуди и захтевима из техничке спецификације предметне конкурсне документације, која чини 
саставни део усвојене понуде Испоручиоца и овог Уговора. 

  Испоручилац у потпуности одговара за изјаву, која је саставни део конкурсне документације. 
 

Члан 9. 
Примопредају испоручених и уграђених добара врши заједничка комисија Наручиоца и 

Испоручиоца, о чему ће се сачинити Записник. У Записнику се констатује и да је Испоручилац  предао 
пратећу документацију којом се потврђује да су испоручена добра у свему у складу са понудом и 
захтевима из спецификације предметне конкурсне документације. 

Наручилац задржава право да приликом примопредаје уговорене опреме, исту провери и врати, 
уколико се покаже да не одговара уговореном квалитету и није  саобразна понуди и захтевима из 
Техничке спецификације конкурсне документације. 

Потписивањем Записника о примопредаји од стране овлашћених лица, без примедби, сматра се 
да је извршена испорука и уградња уговорене опреме. 

 
Члан 10. 

Ако се приликом примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним 
прегледом,  Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем одмах обавести Испоручиоца и 
захтева отклањање недостатка или предају другог добра, без недостатка. 
Уколико Наручилац у року предвиђеном у захтеву за отклањање недостатака, не добије испуњење 
Уговора из става 1 овог члана, има право да раскине овај Уговор, о чему ће писано обавестити 
Испоручиоца.  
 

Члан 11. 
Уколико Наручилац стави писмене примедбе на квалитет испоручене опреме или саму уградњу, 

сматрајући да је супротна уговореном, Испоручилац је обавезан да поступи по основаним примедбама и 
исте отклони у року од 5 (пет) дана, као и да сноси све трошкове отклањања примедби. 

Уколико Испоручилац не поступи по основаним примедбама, Наручилац има право да уочене 
недостатке отклони преко трећег лица, на терет Испоручиоца, наплатом средства обезбеђења за добро 
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извршење посла. Уколико трошкови отклањања недостатака прелазе вредност дате банкарске гаранције 
за добро извршење посла, Наручилац задржава право на накнаду штете у висини разлике између 
стварних трошкова отклањања недостатака и висине средства финансијског обезбеђења за добро 
извршење посла. 

Члан 12. 
Уколико Испоручилац, из неоправданих разлога, не започне или прекине са испоруком и 

уградњом уговорене опреме, Наручилац има право да једнострано раскине Уговор и извршење истог 
повери другом испоручиоцу, уз наплату менице за добро извршење посла у пуном износу, на име 
накнаде штете коју је Испоручилац нанео Наручиоцу прекидом односно одустајањем од извршења 
Уговора. 
 
 
ГАРАНТНИ РОК 

Члан 13. 
Гарантни рок за квалитет испоручене и уграђене опреме, почиње да тече од тренутка пуштања у 

рад и траје _____ месеци (минимално 24 месеца). Уколико у току гарантног рока Наручилац позове 
Испоручиоца да отклони недостатке, а све у складу са датом гаранцијом, Испоручилац се обавезује да 
одмах, а најкасније у року од 5 дана, поступи по налогу Наручиоца и отклони наведене недостатке у које 
улазе и трошкови замене, односно испоруке нове опреме уговореног квалитета и саобразног понуди 
Испоручиоца и захтевима из Техничке спецификације конкурсне документације. 

Уколико Испоручилац не поступи како је наведено у претходном ставу, Наручилац има право да 
отклони недостатке са урачунатим трошковима замене на терет Испоручиоца, коришћењем меница из 
става 4. овог члана. 

У случају испоруке нове опреме, гарантни рок почиње да тече изнова за новоиспоручено добро. 
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу одмах по потписивању овог Уговора достави 

одговарајући број бланко сопствених меница (за сваку годину гаранције по једну меницу) прописно 
потписаних и оверених, са клаузулом „безусловна“, „неопозива“, „без протеста“ и „на први позив 
наплатива“ за отклањање грешака у гарантном року који је наведен у ставу 1. овог члана, регистрованих 
код НБС, са меничним овлашћењима да их Наручилац може попунити до укупне висине стварних 
трошкова отклањања недостатака ,а максимално до 10% уговорене вредности. 

Наручилац је обавезан да врати Испоручиоцу ненаплаћене менице у року од 30 дана од дана 
истека гарантног рока предвиђеног у ставу 1. овог члана. 
 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 14. 
 

За евентуалне спорове који настану током реализације овог Уговора, а које уговорне стране не 
могу да реше споразумно, надлежан је Привредни суд у Београду. 
 

Члан 15. 
 

Овај Уговор производи правна дејства од дана потписивања од стране овлашћених лица обе 
уговорне стране и закључује се на период од 12 (дванаест) месеци. 
  Уколико Испоручилац не достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у 
року наведеном у члану 7. став 1. овог Уговора и менице и менична овлашћења из члана 12. став 4. овог  
Уговора у наведеном року, сматраће се да је одустао од Уговора.  

 
Члан 16. 

 
У току трајања уговора, исти се може раскинути сагласношћу обе уговорне стране. Наручилац 

задржава право да раскине уговор, уколико Испоручилац не испоштује рок и динамику извршења 
уговора, односно уколико поступи супротно одредбама овог уговора, условима из конкурсне 
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документације и своје понуде, уз наплату средстава финансијског обезбеђења из овог Уговора у пуном 
износу. 

У случају раскида уговора, уговорне стране су дужне да изврше све преузете обавезе доспеле 
до дана престанка важења овог уговора. 

 
Члан 17. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна 
задржава по  2 (два) примерка. 
 
 
                 ЗА ИСПОРУЧИОЦА                                    ЗА НАРУЧИОЦА  
            Директор                                                  Директор 
 
__________________________________                          ______________________________________ 
                                                                                                                    Бојан Бајагић 
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ОБРАЗАЦ 27. 
 

МОДЕЛ УГОВОРА  
O ИСПОРУЦИ И УГРАДЊИ  АКТИВНЕ ОПРЕМЕ ЗА ПИЈАЦУ ПАЛИЛУЛА 

Партија 3 – «Испорука и монтажа ентеријерске опреме» 
 
 
 

закључен између: 
1. Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце“ Београд, Живка Карабиберовића 3, Београд, 

матични број 07034628, ПИБ 101721046, које заступа директор Бојан Бајагић (у даљем тексту: 
Наручилац)  и 
 

2. „___________________________________________„ из _______________________, ул. 
________________________________________ бр. _______, матични број _________, ПИБ 
___________ кога заступа __________________________________________ (у даљем тексту: 
Испоручилац) 

 
Испоручилац је носилац заједничке понуде групе понуђача, чији су следећи чланови (прецртати 
уколико је понуђач поднео понуду самостално): 
 
1. „___________________________________________„ из _______________________, ул. 

________________________________________ бр. _______, матични број _________, ПИБ 
___________ кога заступа __________________________________________  

2. „___________________________________________„ из _______________________, ул. 
________________________________________ бр. _______, матични број _________, ПИБ 
___________ кога заступа __________________________________________  

 
Испоручилац је део испоруке поверио подизвођачу (прецртати уколико понуђач или група понуђача 
нису поднели понуду са подизвођачем): 
 

1. „___________________________________________„ из _______________________, ул. 
________________________________________ бр. _______, матични број _________, ПИБ 
___________ кога заступа __________________________________________  

2. „___________________________________________„ из _______________________, ул. 
________________________________________ бр. _______, матични број _________, ПИБ 
___________ кога заступа __________________________________________  

 
 

Члан 1. 
Уговорне стране сагласно констатују : 
- да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 

124/14,14/15 и 68/15), спровео отворени поступак јавне набавке за набавку добара – „Активна и 
друга опрема за ентеријерско опремање пијаце Палилула», ЈН бр. ОП - 03/19, обликовану у 
четири партије; 

- да је Испоручилац, на основу Позива за достављање понуда, доставио понуду за Партију 3 – 
„Испорука и монтажа ентеријерске опреме“, број _______ од ________, заведену код 
Наручиоца под бр. _______ од _______ године, (попуњава Наручилац), која се налази у прилогу 
Уговора и чини његов саставни део; 

- да понуда Испоручиоца у потпуности одговара захтевима и условима које је Наручилац 
предвидео у конкурсној документацији и техничкој спецификацији; 

- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама на основу Извештаја о 
стручној оцени понуда, донео Одлуку о додели уговора Испоручиоцу за предметну набавку, број 
________ од _________ 2019.године. (попуњава Наручилац). 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА   

Члан 2. 
Овим Уговором Испоручилац се обавезује да за потребе Наручиоца изврши испоруку и монтажу 

ентеријерске опреме (у даљем тексту: добра), у свему према усвојеној понуди Испоручиоца бр. _______ 
од _______________, заведеној код Наручиоца бр. __________ од ___________ и техничким 
карактеристикама (спецификацији) из конкурсне документације. Усвојена понуда Испоручиоца (са 
обрасцем структуре цена) као и техничке карактеристике (спецификација) из конкурсне документације ЈН 
бр. ОП-03/19, чине саставни део овог Уговора.  
 

Члан 3. 
Испоручилац се обавезује да испоруку и монтажу добара из чл.2 овог Уговора изврши у свему 

према техничким прописима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту добара, као и према 
техничким карактеристикама из конкурсне документације ЈН бр. ОП-03/19. 
 
 
ЦЕНА 

 
Члан 4. 

Укупна вредност из обрасца усвојене понуде Испоручиоца (добијена по формули понуђена 
јединична цена x количина) износи _________________________ динара (словима 
_______________________________________________), без обрачунатог ПДВ-а, односно 
____________________________ динара (словима:________________________________________ ), са  
обрачунатим ПДВ-ом.   
 

Уговорена цена утврђена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Испоручиоца  и 
обухвата вредност испоруке и монтаже добара, све трошкове транспорта, испоруке (истовара) уговорене 
количине и врсте опреме, истоварено и монтирано на локацију Наручиоца, као и све друге везане 
трошкове. 

У случају непредвиђених ситуација за извршење предметне набавке који су неопходни за 
реализацију набавке, Наручилац оставља могућност повећања укупне уговорене цене за највише 5% од 
вредности Уговора без потребе за спровођењем преговарачког поступка што ће се регулисати посебним 
Анексом уговора. 
 
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 

Члан 5. 
 

Наручилац се обавезује да вредност из члана 4. овог Уговора исплати Испоручиоцу на рачун бр. 
______________________ код _________________________ банке, у року до 45 дана од дана пријема 
исправног рачуна, испостављеног по Записнику о примопредаји из члана 9. овог Уговора, потписаног од 
обе уговорне стране, без примедби.   

Записник о примопредаји чини саставни део рачуна. 
 
 
НАЧИН И РОК ИСПОРУКЕ 
 

Члан 6. 
 

Испоручилац се обавезује да испоруку и монтажу добара врши сукцесивно, у року до 20 дана, од 
дана испостављања поруџбенице Наручиоца. 

Место испоруке и уградње је пијаца „Палилула“ у Београду 
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СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 7. 
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу у року од 10 (десет) дана од дана потписивања овог 

Уговора, достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, са клаузулама „безусловна“, 
„неопозива“, „без протеста“ и „на први позив наплатива“ у износу од 10% уговорене вредности без ПДВ-а 
и са роком важности који је 30 дана дужи од рока датог за коначно извршење посла. 

Наручилац се може наплатити из достављене банкарске гаранције у року од 30 дана од дана 
протека рока по било којој испоруци или по завршетку последње испоруке. 

У случају наплате банкарске гаранције из става 1., Испоручилац се обавезује да достави нову 
банкарску гаранцију, у истом износу и са роком важности до краја испуњења обавезе по овом Уговору, у 
супротном, Уговор се има сматрати раскинутим. 
 Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
банкарске гаранције мора се продужити. 

Наручилац задржава право да активира средство финансијског обезбеђења из става 1 овог 
члана уколико се Испоручилац не придржава уговорних обавеза. 

Наручилац се обавезује да Испоручиоцу врати банкарску гаранцију у року од 30 дана од дана 
окончања посла по овом Уговору. 

Уколико због прекорачења рока кривицом Испоручиоца, Наручилац буде трпео штету у већем 
износу од 10% уговорене вредности без ПДВ-а, Наручилац задржава право да од Испоручиоца захтева 
накнаду штете. 

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду 
штете. 
 
КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 
 

Члан 8. 
Испоручилац се обавезује да уговорена добра испоручује уговореног квалитета и саобразно 

својој понуди и захтевима из техничке спецификације предметне конкурсне документације, која чини 
саставни део усвојене понуде Испоручиоца и овог Уговора. 

  Испоручилац у потпуности одговара за изјаву, која је саставни део конкурсне документације. 
 

Члан 9. 
Примопредају испоручених и уграђених добара врши заједничка комисија Наручиоца и 

Испоручиоца, о чему ће се сачинити Записник. У Записнику се констатује и да је Испоручилац  предао 
пратећу документацију којом се потврђује да су испоручена добра у свему у складу са понудом и 
захтевима из спецификације предметне конкурсне документације. 

Наручилац задржава право да приликом примопредаје уговорене опреме, исту провери и врати, 
уколико се покаже да не одговара уговореном квалитету и није  саобразна понуди и захтевима из 
Техничке спецификације конкурсне документације. 

Потписивањем Записника о примопредаји од стране овлашћених лица, без примедби, сматра се 
да је извршена испорука и монтажа уговорене опреме. 
 

Члан 10. 
Ако се приликом примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним 
прегледом,  Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем одмах обавести Испоручиоца и 
захтева отклањање недостатка или предају другог добра, без недостатка. 
Уколико Наручилац у року предвиђеном у захтеву за отклањање недостатака, не добије испуњење 
Уговора из става 1 овог члана, има право да раскине овај Уговор, о чему ће писано обавестити 
Испоручиоца.  
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Члан 11. 
Уколико Наручилац стави писмене примедбе на квалитет испоручене опреме или саму монтажу, 

сматрајући да је супротна уговореном, Испоручилац је обавезан да поступи по основаним примедбама и 
исте отклони у року од 5 (пет) дана, као и да сноси све трошкове отклањања примедби. 

Уколико Испоручилац не поступи по основаним примедбама, Наручилац има право да уочене 
недостатке отклони преко трећег лица, на терет Испоручиоца, наплатом менице за добро извршење 
посла. Уколико трошкови отклањања недостатака прелазе вредност дате менице за добро извршење 
посла, Наручилац задржава право на накнаду штете у висини разлике између стварних трошкова 
отклањања недостатака и висине менице. 

 
Члан 12. 

Уколико Испоручилац, из неоправданих разлога, не започне или прекине са испоруком и 
уградњом уговорене опреме, Наручилац има право да једнострано раскине Уговор и извршење истог 
повери другом испоручиоцу, уз наплату менице за добро извршење посла у пуном износу, на име 
накнаде штете коју је Испоручилац нанео Наручиоцу прекидом односно одустајањем од извршења 
Уговора. 
 
ГАРАНТНИ РОК 

Члан 13. 
Гарантни рок за квалитет испоручене опреме и монтажу исте, почиње да тече од извршене 

примопредаје и траје _____ месеци (минимално 24 месеца). Уколико у току гарантног рока Наручилац 
позове Испоручиоца да отклони недостатке, а све у складу са датом гаранцијом, Испоручилац се 
обавезује да одмах, а најкасније у року од 5 дана, поступи по налогу Наручиоца и отклони наведене 
недостатке у које улазе и трошкови замене, односно испоруке нове опреме уговореног квалитета и 
саобразног понуди Испоручиоца и захтевима из Техничке спецификације конкурсне документације. 

Уколико Испоручилац не поступи како је наведено у претходном ставу, Наручилац има право да 
отклони недостатке са урачунатим трошковима замене на терет Испоручиоца, коришћењем меница из 
става 4. овог члана. 

У случају испоруке нове опреме, гарантни рок почиње да тече изнова за новоиспоручено добро. 
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу одмах по потписивању овог Уговора достави 

одговарајући број бланко сопствених меница (за сваку годину гаранције по једну меницу) прописно 
потписаних и оверених, са клаузулом „безусловна“, „неопозива“, „без протеста“ и „на први позив 
наплатива“ за отклањање грешака у гарантном року који је наведен у ставу 1. овог члана, регистрованих 
код НБС, са меничним овлашћењима да их Наручилац може попунити до укупне висине стварних 
трошкова отклањања недостатака ,а максимално до 10% уговорене вредности. 

Наручилац је обавезан да врати Испоручиоцу ненаплаћене менице у року од 30 дана од дана 
истека гарантног рока предвиђеног у ставу 1. овог члана. 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 14. 
 

За евентуалне спорове који настану током реализације овог Уговора, а које уговорне стране не 
могу да реше споразумно, надлежан је Привредни суд у Београду. 
 

Члан 15. 
 

Овај Уговор производи правна дејства од дана потписивања од стране овлашћених лица обе 
уговорне стране и закључује се на период од 12 (дванаест) месеци. 
  Уколико Испоручилац не достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у 
року наведеном у члану 7. став 1. овог Уговора и менице и менична овлашћења из члана 12. став 4. овог  
Уговора у наведеном року, сматраће се да је одустао од Уговора.  

 
Члан 16. 
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У току трајања уговора, исти се може раскинути сагласношћу обе уговорне стране. Наручилац 
задржава право да раскине уговор, уколико Испоручилац не испоштује рок и динамику извршења 
уговора, односно уколико поступи супротно одредбама овог уговора, условима из конкурсне 
документације и своје понуде, уз наплату средстава финансијског обезбеђења из овог Уговора у пуном 
износу. 

У случају раскида уговора, уговорне стране су дужне да изврше све преузете обавезе доспеле 
до дана престанка важења овог уговора. 

 
Члан 17. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна 
задржава по  2 (два) примерка. 
 
                 ЗА ИСПОРУЧИОЦА                                    ЗА НАРУЧИОЦА  
            Директор                                                  Директор 
 
__________________________________                          ______________________________________ 
                                                                                                                    Бојан Бајагић 
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ОБРАЗАЦ 28. 
 

МОДЕЛ УГОВОРА  
O ИСПОРУЦИ И УГРАДЊИ  АКТИВНЕ ОПРЕМЕ ЗА ПИЈАЦУ ПАЛИЛУЛА 

Партија 4 – «Испорука, монтажа, повезивање и подешавање активне мрежне опреме» 
 
 
 

закључен између: 
3. Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце“ Београд, Живка Карабиберовића 3, Београд, 

матични број 07034628, ПИБ 101721046, које заступа директор Бојан Бајагић (у даљем тексту: 
Наручилац)  и 
 

4. „___________________________________________„ из _______________________, ул. 
________________________________________ бр. _______, матични број _________, ПИБ 
___________ кога заступа __________________________________________ (у даљем тексту: 
Испоручилац) 

 
Испоручилац је носилац заједничке понуде групе понуђача, чији су следећи чланови (прецртати 
уколико је понуђач поднео понуду самостално): 
 
3. „___________________________________________„ из _______________________, ул. 

________________________________________ бр. _______, матични број _________, ПИБ 
___________ кога заступа __________________________________________  

4. „___________________________________________„ из _______________________, ул. 
________________________________________ бр. _______, матични број _________, ПИБ 
___________ кога заступа __________________________________________  

 
Испоручилац је део испоруке поверио подизвођачу (прецртати уколико понуђач или група понуђача 
нису поднели понуду са подизвођачем): 
 

3. „___________________________________________„ из _______________________, ул. 
________________________________________ бр. _______, матични број _________, ПИБ 
___________ кога заступа __________________________________________  

4. „___________________________________________„ из _______________________, ул. 
________________________________________ бр. _______, матични број _________, ПИБ 
___________ кога заступа __________________________________________  

 
 

Члан 1. 
Уговорне стране сагласно констатују : 
- да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 

124/14,14/15 и 68/15), спровео отворени поступак јавне набавке за набавку добара – „Активна и 
друга опрема за ентеријерско опремање пијаце Палилула», ЈН бр. ОП - 03/19, обликовану у 
четири партије; 

- да је Испоручилац, на основу Позива за достављање понуда, доставио понуду за Партију 4 – 
«Испорука, монтажа, повезивање и подешавање активне мрежне опреме», број _______ од 
________, заведену код Наручиоца под бр. _______ од _______ године, (попуњава Наручилац), 
која се налази у прилогу Уговора и чини његов саставни део; 

- да понуда Испоручиоца у потпуности одговара захтевима и условима које је Наручилац 
предвидео у конкурсној документацији и техничкој спецификацији; 

- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама на основу Извештаја о 
стручној оцени понуда, донео Одлуку о додели уговора Испоручиоцу за предметну набавку, број 
________ од _________ 2019.године. (попуњава Наручилац). 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА   

 
Члан 2. 

Овим Уговором Испоручилац се обавезује да за потребе Наручиоца изврши  испоруку, монтажу, 
повезивање и подешавање активне мрежне опреме (у даљем тексту: добра), у свему према усвојеној 
понуди Испоручиоца бр. _______ од _______________, заведеној код Наручиоца бр. __________ од 
___________ и техничким карактеристикама (спецификацији) из конкурсне документације. Усвојена 
понуда Испоручиоца (са обрасцем структуре цена) као и техничке карактеристике (спецификација) из 
конкурсне документације ЈН бр. ОП-03/19, чине саставни део овог Уговора.  
 

Члан 3. 
Испоручилац се обавезује да испоруку и уградњу добара из чл.2 овог Уговора изврши у свему 

према техничким прописима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту добара, као и према 
техничким карактеристикама из конкурсне документације ЈН бр. ОП-03/19. 
 
ЦЕНА 

 
Члан 4. 

Укупна вредност из обрасца усвојене понуде Испоручиоца (добијена по формули понуђена 
јединична цена x количина) износи _________________________ динара (словима 
_______________________________________________), без обрачунатог ПДВ-а, односно 
____________________________ динара (словима:________________________________________ ), са  
обрачунатим ПДВ-ом.   
 

Уговорена цена утврђена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Испоручиоца  и 
обухвата вредност опреме, стручну монтажу и пуштање опреме у рад, обуку особља на локацији 
Наручиоца, одржавање и поправке у гарантном року, као и све друге везане трошкове. 
 

У случају непредвиђених ситуација за извршење предметне набавке који су неопходни за 
реализацију набавке, Наручилац оставља могућност повећања укупне уговорене цене за највише 5% од 
вредности Уговора без потребе за спровођењем преговарачког поступка што ће се регулисати посебним 
Анексом уговора. 
 
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 

Члан 5. 
Наручилац се обавезује да вредност из члана 4. овог Уговора исплати Испоручиоцу на рачун бр. 

______________________ код _________________________ банке, у року до 45 дана од дана пријема 
исправног рачуна, испостављеног по Записнику о примопредаји из члана 9. овог Уговора, потписаног од 
обе уговорне стране, без примедби.   

Записник о примопредаји чини саставни део рачуна. 
 
НАЧИН И РОК ИСПОРУКЕ 
 

Члан 6. 
Испоручилац се обавезује да испоруку и уградњу добара изврши у року до 20 дана, од дана 

испостављања поруџбенице Наручиоца. 
 
Место испоруке и уградње је пијаца „Палилула“ у Београду 

 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 



Јавно комунално предузеће „Градске пијаце“, Београд, Живка Карабиберовића 3, Београд 

 

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку 

Активна и друга опрема за ентеријерско опремање пијаце Палилула – ОП-03/19  
 страна 106 од 112 

 

Члан 7. 
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу у року од 10 (десет) дана од дана потписивања овог 

Уговора, достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, са клаузулама „безусловна“, 
„неопозива“, „без протеста“ и „на први позив наплатива“ у износу од 10% уговорене вредности без ПДВ-а 
и са роком важности који је 30 дана дужи од рока датог за коначно извршење посла. 

Наручилац се може наплатити из достављене банкарске гаранције у року од 30 дана од дана 
протека рока по било којој испоруци или по завршетку последње испоруке. 

У случају наплате банкарске гаранције из става 1., Испоручилац се обавезује да достави нову 
банкарску гаранцију, у истом износу и са роком важности до краја испуњења обавезе по овом Уговору, у 
супротном, Уговор се има сматрати раскинутим. 
 Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
банкарске гаранције мора се продужити. 

Наручилац задржава право да активира средство финансијског обезбеђења из става 1 овог 
члана уколико се Испоручилац не придржава уговорних обавеза. 

Наручилац се обавезује да Испоручиоцу врати банкарску гаранцију у року од 30 дана од дана 
окончања посла по овом Уговору. 

Уколико због прекорачења рока кривицом Испоручиоца, Наручилац буде трпео штету у већем 
износу од 10% уговорене вредности без ПДВ-а, Наручилац задржава право да од Испоручиоца захтева 
накнаду штете. 

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду 
штете. 
 
КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 
 

Члан 8. 
Испоручилац се обавезује да уговорена добра испоручује уговореног квалитета и саобразно 

својој понуди и захтевима из техничке спецификације предметне конкурсне документације, која чини 
саставни део усвојене понуде Испоручиоца и овог Уговора. 

  Испоручилац у потпуности одговара за изјаву, која је саставни део конкурсне документације. 
 

Члан 9. 
Примопредају испоручених и уграђених добара врши заједничка комисија Наручиоца и 

Испоручиоца, о чему ће се сачинити Записник. У Записнику се констатује и да је Испоручилац  предао 
пратећу документацију којом се потврђује да су испоручена добра у свему у складу са понудом и 
захтевима из спецификације предметне конкурсне документације. 

Наручилац задржава право да приликом примопредаје уговорене опреме, исту провери и врати, 
уколико се покаже да не одговара уговореном квалитету и није  саобразна понуди и захтевима из 
Техничке спецификације конкурсне документације. 

Потписивањем Записника о примопредаји од стране овлашћених лица, без примедби, сматра се 
да је извршена испорука и уградња уговорене опреме. 

 
Члан 10. 

Ако се приликом примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним 
прегледом,  Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем одмах обавести Испоручиоца и 
захтева отклањање недостатка или предају другог добра, без недостатка. 
Уколико Наручилац у року предвиђеном у захтеву за отклањање недостатака, не добије испуњење 
Уговора из става 1 овог члана, има право да раскине овај Уговор, о чему ће писано обавестити 
Испоручиоца.  
 

Члан 11. 
Уколико Наручилац стави писмене примедбе на квалитет испоручене опреме или саму уградњу, 

сматрајући да је супротна уговореном, Испоручилац је обавезан да поступи по основаним примедбама и 
исте отклони у року од 5 (пет) дана, као и да сноси све трошкове отклањања примедби. 
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Уколико Испоручилац не поступи по основаним примедбама, Наручилац има право да уочене 
недостатке отклони преко трећег лица, на терет Испоручиоца, наплатом менице за добро извршење 
посла. Уколико трошкови отклањања недостатака прелазе вредност дате менице за добро извршење 
посла, Наручилац задржава право на накнаду штете у висини разлике између стварних трошкова 
отклањања недостатака и висине менице. 

Члан 12. 
Уколико Испоручилац, из неоправданих разлога, не започне или прекине са испоруком и 

уградњом уговорене опреме, Наручилац има право да једнострано раскине Уговор и извршење истог 
повери другом испоручиоцу, уз наплату менице за добро извршење посла у пуном износу, на име 
накнаде штете коју је Испоручилац нанео Наручиоцу прекидом односно одустајањем од извршења 
Уговора. 
 
ГАРАНТНИ РОК 

Члан 13. 
Гарантни рок за квалитет испоручене опреме и уградњу исте, почиње да тече од момента 

стављања опреме у функцију и обостраног потписивања Записника о примопредаји, без 
примедби,  и траје _____ месеци (минимално 24 месеца).  

 
Испоручилац се обавезује да за мрежну опрему достави и гаранцију произвођача. 
Уколико у току гарантног рока Наручилац позове Испоручиоца да отклони недостатке, а све у 

складу са датом гаранцијом, Испоручилац се обавезује да одмах, а најкасније у року од 5 дана, поступи 
по налогу Наручиоца и отклони наведене недостатке у које улазе и трошкови замене, односно испоруке 
нове опреме уговореног квалитета и саобразног понуди Испоручиоца и захтевима из Техничке 
спецификације конкурсне документације. 

Уколико Испоручилац не поступи како је наведено у претходном ставу, Наручилац има право да 
отклони недостатке са урачунатим трошковима замене на терет Испоручиоца, коришћењем меница из 
става 4. овог члана. 

У случају испоруке нове опреме, гарантни рок почиње да тече изнова за новоиспоручено добро. 
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу одмах по потписивању овог Уговора достави 

одговарајући број бланко сопствених меница (за сваку годину гаранције по једну меницу) прописно 
потписаних и оверених, са клаузулом „безусловна“, „неопозива“, „без протеста“ и „на први позив 
наплатива“ за отклањање грешака у гарантном року који је наведен у ставу 1. овог члана, регистрованих 
код НБС, са меничним овлашћењима да их Наручилац може попунити до укупне висине стварних 
трошкова отклањања недостатака ,а максимално до 10% уговорене вредности. 

Наручилац је обавезан да врати Испоручиоцу ненаплаћене менице у року од 30 дана од дана 
истека гарантног рока предвиђеног у ставу 1. овог члана. 
 

Члан 14. 
 
У току гарантног рока Испоручилац се обавезује да обезбеди: 
 
Сервисну подршку у гарантном и вангарантном року  

Одржавање и сервисирање опреме која је предмет ове јавне набавке, искључиво ће се обављати 

од стране сервисера који поседују одговарајуће сертификате произвођача опреме. 

Испоручилац гарантује да ће сервисер/сервисна служба у гарантном року и најмање 2 (две) 

године након истека гарантног рока, без одлагања, а најкасније следећег радног дана од дана настанка 

промене у било којем од података о сервисној подршци за предмет јавне набавке, о тој промени писмено 

обавестити Наручиоца и документовати на прописан начин. 

 
Постпродајно одржавање у гарантном року 

Испоручилац је у обавези да у гарантном року најмање једном годишње о свом трошку обезбеди 
превентивно одржавање испоручених добара у складу са упутствима и препорукама произвођача 
опреме.  
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У наведеном периоду, Испоручилац ће о свом трошку обезбедити све резервне делове и 
потрошни материјал потребан за услуге превентивног одржавања и одржавања по позиву, уз покривање 
свих пратећих трошкова, трошкова рада сервисера и трошкова доласка сервисера. 

Испоручилац ч гарантује да ће у току гарантног рока обезбедити одзив сервисера/сервисне 
службе за предмет јавне набавке, у року од максимум 24 часа од момента пријаве квара од стране 
Наручиоца, (без обзира на потврду пријема пријаве квара путем електронске поште) и приступање 
утврђивању и отклањању квара  у року од 24 часа од момента пријаве квара од стране Наручиоца. 

Наручилац позив за сервисну интервенцију упућује путем електронске поште или факсом, 
слањем попуњеног и потписаног обрасца за пријаву квара опреме, у складу са процедуром Наручиоца. 

Уколико квар не може да се отклони у року од 48 часова од момента пријаве, Испоручилац је 
дужан да обезбеди заменску опрему минимум истих техничких карактеристика. Уколико квар није могуће 
отклонити, Испоручилац је дужан да испоручи нову опрему према прихваћеној понуди.  

За време трајања гарантног рока Испоручилац сноси све трошкове отклањања недостатака на 
опреми која је предмет Уговора. Наручилац је дужан да без одлагања обавести Понуђача у писаној 
форми о било каквом уоченом недостатку и да Испоручиоцу омогући несметан приступ опреми. 

Испоручилац је у обавези да пре истека гарантног периода, уради детаљан превентивни сервис. 
 

Постпродајно одржавање по истеку гарантног рока 

Испоручилац је у обавези да најмање две године, након истека гарантног рока, обезбеди 

сервисну и техничку подршку за испоручену опрему (могућност уредног сервисирања и могућност 

набавке резервних делова и пратећег потрошног прибора од стране Наручиоца) на територији 

Републике Србије.  

Као доказ о спремности испоручиоца да обезбеди резервне делове и сервисну подршку на територији 
Републике Србије у пост-продајном периоду одржавања опреме Испоручилац је дужан да достави 
оригиналну изјаву издату од стране произвођача опреме. 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 15. 
За евентуалне спорове који настану током реализације овог Уговора, а које уговорне стране не 

могу да реше споразумно, надлежан је Привредни суд у Београду. 
 

Члан 16. 
Овај Уговор производи правна дејства од дана потписивања од стране овлашћених лица обе 

уговорне стране и закључује се на период од 12 (дванаест) месеци. 
  Уколико Испоручилац не достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у 
року наведеном у члану 7. став 1. овог Уговора и менице и менична овлашћења из члана 12. став 4. овог  
Уговора у наведеном року, сматраће се да је одустао од Уговора.  

 
Члан 17. 

У току трајања уговора, исти се може раскинути сагласношћу обе уговорне стране. Наручилац 
задржава право да раскине уговор, уколико Испоручилац не испоштује рок и динамику извршења 
уговора, односно уколико поступи супротно одредбама овог уговора, условима из конкурсне 
документације и своје понуде, уз наплату средстава финансијског обезбеђења из овог Уговора у пуном 
износу. 

У случају раскида уговора, уговорне стране су дужне да изврше све преузете обавезе доспеле 
до дана престанка важења овог уговора. 

 
Члан 18. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна 
задржава по  2 (два) примерка. 
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                 ЗА ИСПОРУЧИОЦА                                    ЗА НАРУЧИОЦА  
            Директор                                                  Директор 
 
__________________________________                          ______________________________________ 
                                                                                                                    Бојан Бајагић 
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ОБРАЗАЦ 29. 
 
X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
_________________________________________ 
(Назив понуђача) 
 
_________________________ 
(Седиште и адреса) 
 
________________ 
(Датум) 
 
У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/14,14/15 и 68/15), по пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајемо следећу 
 
 
 

ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 
 
Као понуђач у поступку јавне набавке добара – Активна и друга опрема за ентеријерско опремање пијаце 
Палилула, ЈН бр. ОП-03/19, за партију ___ у отвореном поступку, изјављујемо под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу да понуду подносимо НЕЗАВИСНО, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима.  
 
 

Овлашћено лице понуђача 
      Место и датум: 
 
_____________________                        М.П.                        _______________________________ 
 
НАПОМЕНЕ: 
 

1. Изјаву попунити на местима где је то предвиђено, потписати и оверити печатом понуђача. 
2. У случају подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем, при чему има два или 

више учесника заједничке понуде потребно је да сваки од њих потпише и овери изјаву (исту 
претходно копирати у потребном броју примерака) 
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ОБРАЗАЦ 30. 
XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  
       КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
  

 
 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
(ЧЛ.75.СТ.2. ЗЈН) 

 
 
 
Понуђач ___________________________________________________________________________ (пун 
назив и адреса понуђача) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је 
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, као и да као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 
 
 
 
 
 
У _______________________            Понуђач (потпис) 
 
Дана______________године         М.П.             __________________________ 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНЕ: 
 

1. Изјаву попунити на местима где је то предвиђено, потписати и оверити печатом понуђача. 
2. У случају подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем, при чему има два или 

више учесника заједничке понуде потребно је да сваки од њих потпише и овери изјаву (исту 
претходно копирати у потребном броју примерака) 
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ОБРАЗАЦ 31. 

XII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
 
_________________________________________ 
(Назив понуђача) 
_________________________ 
(Седиште и адреса) 
________________ 
(Датум) 
 
 
У складу са чланом 88. закона  јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/14,14/15 и 68/15) као и 
чланом 6. и 19. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ 29/2013), достављамо 
структуру трошкова за припремање понуде за јавну набавку добара – Активна и друга опрема за 
ентеријерско опремање пијаце Палилула, ЈН бр. ОП-03/19, за партију ____ и то: 
 
Врста трошка и износ у динарима: 
 

1. ________________________________________________,____________________ динара 
 

2. ________________________________________________,____________________ динара 
 

3. ________________________________________________,____________________ динара 
 

4. ________________________________________________,____________________ динара 
 

5. ________________________________________________,____________________ динара 
 
 
 
 
 

Овлашћено лице понуђача 
      Место и датум: 
 
_____________________                                                      _______________________________ 
 
 
 

М.П. 


