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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/2015 i 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013 ), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке број Д-3/2015, деловодни број 1888 и Решења о
образовању комисије за јавну набавку број Д-3/2015 деловодни број 1892,
припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности добара - опрема за паркинг кућице
ЈН бр. Д-3/2015
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Јавно комунално предузеће“Паркинг сервис“ Пожаревац
Адреса: Воје Дулића 28
Интернет страница: www.parkingservis.com
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале
вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне
набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број Д-3/2015 су добра – опрема за паркинг кућице
4. Контакт (лице или служба)
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Лице (или служба) за контакт:Весна Секулић,
е-mail адреса (или број факса): vesna.sekulic@parkingservis.com, факс 012/520-915.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.Д-3/2015 су: добра – опрема за паркинг кућице
– ОРН-34996300- опрема за надзор, сигурност или сигнализацију на
паркиралиштима
2. Партије
Набавка није обликована у партијама

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ
УСЛУГЕ И СЛ.
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
НАБАВКА, УГРАДЊА, ПОВЕЗИВАЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД
ЕЛЕКТРИЧНИХ РАМПИ И ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ
Локација 1. Паркинг ХОТЕЛ ДУНАВ
Техничка спецификација опреме:
1. ЕЛЕКТРО - МЕХАНИЧКА РАМПА - комада 2
Ценом обухватити набавку, транспорт уградњу, повезивање специфициране
опреме са свим потребним пратећим материјалом, радовима као и пуштање у рад.
Уградња рампи на већ постојећим местима где се налазе старе рампе (једна на улазу
и једна на излазу са паркинга) уз комплетну замену нових сигнално - напојних
каблова (електричне инсталације) од рампи до напајања и контролне кутије које се
налази у кућици која је удаљена на око 1 (један) метар. Сигнално напојне каблове
треба спровести ребрастим цревом подземно кроз подлогу која је од бетона за сваку
рампу посебно. Уградња рампи монтажно - демонтажног типа. За тачно лоцирање
рампи и детаље у вези техничких захтева, пожељно је обићи локацију и на лицу
места сагледати ситуацију.
Након уградње и испитивања направити извештај и записник о примопредаји
уграђене опреме.
Kарактеристике:
-

кућиште рампе у комплету од галванизованог челика отпорно на атмосферске
утицаје,
постоље за кућиште рампе,
електромеханички мотор за који није потребно периодично одржавање 24V DC,
снаге минимум 300W,
контролна кутија смештена у кућишту рампе са процесорском електроником,
амперометријска заштита,
систем за ручно отпуштање летве рампе помоћу кључа,
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-

систем за успорење рампе помоћу микро прекидача,
систем за балансирање рампе помоћу опруга,
брзина отварања рампе од 2-4 секунде,
светлећа LED сигнализација целом дужином рампе напона 24V,
полуга рампе од алуминијума пластифицирана дужине 3,5m са поклопцем на
једној страни,
заштитна гума на полузи рампе (летви рампе) целом дужином са доње стране,
радна температура од -20 до +55oC,
обртни момент минимално 200Nm,
радни циклус интезивна употреба,
степен заштите минималноIP54,
носач летве рампе (коцка),
блинк лампа 24V,
са могућношћу уградње модула за повезивање индуктивне петље,
са могућношћу уградње сензoра на бочној страни и повезивање модула.
2. СТРЕЛА РАМПЕ (ЛЕТВА) ''резервна'' комада 1
Ценом обухватити набавку и доставу тражене стреле рампе
Карактеристике:

- летва рампе (полуга рампе) од алуминијума пластифицирана дужине 3,5m са
поклопцем на једној страни,
- светлећа LED сигнализација дуж рампе напон 24V,
- заштитна гума на полузи рампе (летви рампе) целом дужином са доње стране.
3. МЕТАЛНИ СТУБИЋ комада 2
Ценом обухватити набавку, транспорт и постављање металног стубића на
асфалтну површину.
Метални стубић носач сензора са стопом за уградњу на хоризонталну
површину са пратећом опремом за уградњу.
За тачно лоцирање стубића и детаље у вези техничких захтева, пожељно је
обићи локацију и на лицу места сагледати ситуацију.
Карактеристике:
- димензије стубића пречника минимум 60x60mm , одговарајуће висине и
дебљине зида минимум 2mm,
- пречник стопе металног стубића минимум 25x25mm,
- са заштитном капом за сензор од атмосферских утицаја,
- постављање стубића наспрам рампе на одговарајућој удањености.
4. СЕНЗОР (ФОТОЋЕЛИЈА) комада 4
Ценом обухватити набавку, транспорт и уградњу сензора са свом пратећом
опремом и материјалом за уградњу сензора – фотоћелија (сигнално-напојних
каблова) као и просецање асфалтне површине и враћање у првобитно стање.
Фотоћелије су критична сигурносна компонента и користе се за заштиту, са
циљем избегавања инцидената.
Уградња фотоћелија у стубиће сензора са спровођењем подземне инсталације
ребрастим цревом и уградња фотоћелија на бочној страни кућишта рампе.
Карактеристике:
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-

модул за повезивање са рампом,
компатибилани са рампама,
један сензор у стубићу а један сензор на бочној страни кућишта рампе.

Након уградње и испитивања направити извештај и записник о примопредаји
уграђене опреме.
5. ИНДУКТИВНА ПЕТЉА комада 2
(једна на улазу и једна на излазу)
Ценом обухватити набавку, транспорт и уградњу петље са свом пратећом
опремом и материјалом за уградњу. Након уградње просецањем асфалта, враћање
асфалтне површине у првобитно стање, након уградње и испитивања направити
извештај и записник о примопредаји уграђене опреме.
Kарактеристике:
- модул-електроника за повезивање рампи и петљe,
- једнострука индуктивна петља компатибилна са рампама,
- дубина индуктивне петље од 30 до 50mm, са могућношћу подешавања
осетљивости.
6. КУЋИШТЕ СПОЉНОГ ШТАМПАЧА комада 1
Ценом обухватити набавку, транспорт и уградњу траженог кућишта као и
постављање сигнално-напојне инсталације кроз бетонску подлогу ребрастим цревом
до кућице која се налази на удаљености око 1 (један) метар. Кућиште величине
сразмерно траженог штампача са довољним простором за опслуживање и несметан
рад на замени траке.
За тачно лоцирање кућишта и детаље у вези техничких захтева, пожељно је
обићи локацију и на лицу места сагледати ситуацију.
Карактеристике:
- са отвором за избацивање тикета и продуженим пластичним завршетком који је
монтажно-демонтажног типа за прихват картица,
- са вратанцима за замену траке на којој се штампају тикети која имају
граничник,
- са сигурносном бравицом ,
- са тастером за куцање тикета који је за интезивну употребу отпоран на
атмосферске утицаје, (тастер треба да даје сигнал за подизање рампе и
штампање тикета),
- уградња на прописној висини у вертикалном положају на постојећем месту,
- монтажног-демонтажног типа,
- са грејачем,
- са термо-изолацијом,
- са унутрашњим носачем за уградњу компатибилног (траженог спољног)
штампача,
- метално отпорно на атмосферске утицаје,
- са упутством за употребу тикет штампача за кориснике паркинга на предњој
страни.
7. СПОЉНИ ТЕРМАЛНИ ШТАМПАЧ комада 1 (у кућишту на улазу)
(штампач треба да се налази у спољном кућишту на улазу у паркинг)
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За штампање тикета на уласку у паркинг. Ценом обухватити набавку штампача,
доставу и повезивање траженог штампача.
Карактеристике:
-

директно термални испис,
резач тикета,
повезаност (комуникација) преко USB и RS232 са системом windows,
резолуција 203dpi (8 тачака по милиметру),
брзина штампања 152mm/sec,
начин штампе ''termo-direkt'',
смер штампања равно 180 степени,
дебљина медија од 0,054-0,11 mm,
ширина рачуна од 58 до 82,5 mm,
радна температура од -10 до +50 С.
8. РАЧУНАР комада 1

Ценом обухватити набавку, доставу и повезивање траженог рачунара са свим
потребним материјалом за повезивање.
Kарактеристике:
-

капацитети хард дискова 500GB за систем и 2TB за чување података,
процесор са четири језгра и преко 2,5GHz радног такта,
матична плоча са осам USB портова, минимум два RS232 порта,
меморија 8GB,
кућиште са напајањем минимум 600W,
комплет са легалним windows 64-bit оперативним системом.
9. МОНИТОР ЗА РАЧУНАР комада 1
Ценом обухватити набавку, доставу и повезивање траженог монитора са свим
потребним материјалом за повезивање.
Карактеристике:

- Врста екрана TFT,
- Величина екрана 18,5” - 21,5”,
- Тип позадинског осветљења LED,
- Врста повезивања са рачунаром VGA.
10. БАРКОД ЧИТАЧ комада 1
Ценом обухватити набавку, доставу и повезивање читача са рачунаром са свим
потребним материјалом за повезивање.
Карактеристике:
-

ласерски,
са постољем (ослонцем за хоризонталну површину),
са USB конекцијом,
подржани оперативни систем windows.
11. НАМЕНСКА ТАСТАТУРА комада 1

Ценом обухватити набавку, доставу и повезивање тастатуре на рачунар са
одређеним задацима за извршавање.
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Карактеристике:
-

програмабилна POS тастатура,
са USB конекцијом или PS2,
са нумеричким карактерима и минимум 20 (двадест) тастера за
програмирање,
подржани оперативни систем windows.
12. УНУТРАШЊИ ТЕРМАЛНИ ШТАМПАЧ комада 1

Ценом обухватити набавку, доставу као и повезивање штампача са рачунаром
са свом пратећом опремом за повезивање.
Карактеристике:
-

брзина штампања 250mm/sec,
резолуција штампе 180 dpi,
максимално знакова у линији 42/56,
ширина ролне 58mm до 80mm,
сензори за нестанак папира, рола при крају, отворен поклопац,
аутоматски резач,
конектор USB компатибилан са windows оперативним системом.
13. ДИСПЛЕЈ ЗА ЦЕНУ комада 1

Ценом обухватити набавку, доставу и повезивање са рачунаром. За приказ
износа плаћања и времена боравка са уградњом и свом пратећом опремом за
уградњу.
Карактеристике:
- LED дисплеј-екран величине до 36 центиметра за приказ информација на
изласку,
са два реда текста (вертикално),
повезивање на USB,
- Напомена: на дисплеју треба да пише време уласка време изласка и износ за
плаћање.
14. НУЖНО СВЕТЛО комада 1
Ценом обухватити набавку, доставу, уградњу са свом опремом и материјалом
за повезивање.
Карактеристике:
-

са пуњивом батеријом,
уградња у кућици за случај нестанка електричне енергије,
са уградњом и свом пратећом опремом за уградњу.
15. КАМЕРА (IP) колор приказ, комада 2 (једна на улазу и једна на излазу)

Ценом обухватити набавку, доставу, уградњу тражених камера са свом
пратећом опремом, материјалом и елементима као и повезивање и умрежавање са
рачунаром.
Карактеристике:
-

минимум резолуције 2MP,
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-

подржана платформа windows,
инфрацрвеним диодама са дометом до 20m,
дан-ноћ функција,
анти-вандал систем,
водоотпорна,
са импулсном активацијом,
степен заштите IP 66.
16. UPS ЗА ЗАШТИТУ И ДОДАТНО НАПАЈАЊЕ комада 1
Kарактеристике:

-

минимум 600VA,
са уграђеном заштитом рачунара од струјног удара.

Локација 2. паркинг НАЧЕЛСТВО
Техничка спецификација опреме:
1. ЕЛЕКТРО-МЕХАНИЧКА РАМПА комада 2
Ценом обухватити набавку, транспорт и уградњу специфициране опреме са
свим потребним пратећим материјалом, радовима као и пуштање у рад. Уградња
рампи на већ постојећим местима где се налазе старе рампе (једна на улазу и једна
на излазу са паркинга) уз комплетну замену нових сигнално-напојних каблова
(електричне инсталације) од рампи до напајања и контролне кутије које се налази у
кућици која је удаљена на око 1 (један) метар. Сигнално напојне каблове треба
спровести ребрастим цревом подземно кроз подлогу која је од бетона за сваку рампу
посебно. Уградња рампи монтажно-демонтажног типа. За тачно лоцирање рампи и
детаље у вези техничких захтева, пожељно је обићи локацију и на лицу места
сагледати ситуацију.
Након уградње и испитивања направити извештај и записник о примопредаји
уграђене опреме.
Kарактеристике:
-

кућиште рампе у комплету од галванизованог челика отпорно на атмосферске
утицаје,
постоље за кућиште рампе,
електромеханички мотор за који није потребно периодично одржавање 24V DC.
снаге минимум 300W,
контролна кутија смештена у кућишту рампе са процесорском електроником,
амперометријска заштита,
систем за ручно отпуштање летве рампе помоћу кључа,
систем за успорење рампе помоћу микро прекидача,
систем за балансирање рампе помоћу опруга,
брзина отварања рампе од 2-4 секунде,
светлећа LED сигнализација целом дужином рампе напона 24V,
полуга рампе од алуминијума пластифицирана дужине 3,5m са поклопцем на
једној страни,
заштитна гума на полузи рампе (летви рампе) целом дужином са доње
стране,
радна температура од -20 до +55 C,
обртни момент 200Nm,
радни циклус интезивна употреба,
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-

степен заштите IP54,
носач летве рампе (коцка),
блинк лампа 24V,
са могућношћу уградње модула за повезивање индуктивне петље,
са могућношћу уградње сензoра на бочној страни и повезивање модула.
2. СТРЕЛА РАМПЕ (ЛЕТВА) ''резервна'' комада 1
Ценом обухватити набавку и доставу тражене стреле рампе
Карактеристике:

- летва рампе (полуга рампе) од алуминијума пластифицирана дужине 3,5m са
поклопцем на једној страни,
- светлећа LED сигнализација дуж рампе напон 24V,
- заштитна гума на полузи рампе (летви рампе) целом дужином са доње стране.
3. МЕТАЛНИ СТУБИЋ комада 2
Ценом обухватити набавку, транспорт и постављање металног стубића на
асфалтну површину.
Метални стубић носач сензора са стопом за уградњу на хоризонталну
површину са пратећом опремом за уградњу.
За тачно лоцирање стубића и детаље у вези техничких захтева, пожељно је
обићи локацију и на лицу места сагледати ситуацију.
Карактеристике:
- димензије стубића пречника минимум 60x60mm , одговарајуће висине и
дебљине зида минимум 2mm,
- пречник стопе металног стубића минимум 25x25mm,
- са заштитном капом за сензор од атмосферских утицаја,
- постављање стубића наспрам рампе на одговарајућој удањености.
4. СЕНЗОР (ФОТОЋЕЛИЈА) комада 4
Ценом обухватити набавку, транспорт и уградњу сензора са свом пратећом
опремом и материјалом за уградњу сензора – фотоћелија (сигнално-напојних
каблова) као и просецање асфалтне површине и враћање у првобитно стање.
Фотоћелија су критична сигурносна компонента и користе се за заштиту, са циљем
избегавања инцидената.
Уградња фотоћелија у стубиће сензора са спровођењем подземне инсталације
ребрастим цревом и уградња фотоћелија на бочној страни кућишта рампе.
Карактеристике:
-

модул за повезивање са рампом,
компатибилани са рампама,
један сензор у стубићу а један сензор на бочној страни кућишта рампе.

Након уградње и испитивања направити извештај и записник о примопредаји
уграђене опреме.
5. ИНДУКТИВНА ПЕТЉА комада 2 (једна на улазу и једна на излазу)
Ценом обухватити набавку, транспорт и уградњу петље са свом пратећом
опремом и материјалом за уградњу. Након уградње просецањем асфалта, враћање
асфалтне површине у првобитно стање. Након уградње и испитивања направити
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извештај и записник о примопредаји уграђене опреме.
Kарактеристике:
- модул - електроника за повезивање рампи и петљe,
- једнострука индуктивна петља компатибилна са рампама,
- дубина индуктивне петље од 30 до 50mm, са могућношћу подешавања
осетљивости.
6. КУЋИШТЕ СПОЉНОГ ШТАМПАЧА комада 1
Ценом обухватити набавку, транспорт и уградњу траженог кућишта као и
постављање сигнално-напојне инсталације кроз бетонску подлогу ребрастим цревом
до кућице која се налази на удаљености око 1 (један) метар. Кућиште величине
сразмерно траженог штампача са довољним простором за опслуживање и несметан
рад на замени траке.
За тачно лоцирање кућишта и детаље у вези техничких захтева, пожељно је
обићи локацију и на лицу места сагледати ситуацију.
Карактеристике:
- са отвором за избацивање тикета и продуженим пластичним завршетком који је
монтажно-демонтажног типа за прихват картица,
- са вратанцима за замену траке на којој се штампају тикети која имају
граничник,
- са сигурносном бравицом ,
- са тастером за куцање тикета који је за интезивну употребу отпоран на
атмосферске утицаје, (тастер треба да даје сигнал за подизање рампе и
штампање тикета),
- уградња на прописној висини у вертикалном положају на постојећем месту,
- монтажног-демонтажног типа,
- са грејачем,
- са термо-изолацијом,
- са унутрашњим носачем за постављање компатибилног (траженог спољног)
штампача,
- метално отпорно на атмосферске утицаје,
- са упутством за употребу тикет штампача за кориснике паркинга на предњој
страни.
7. СПОЉНИ ТЕРМАЛНИ ШТАМПАЧ комада 1 (у кућишту на улазу)
(штампач треба да се налази у спољном кућишту на улазу у паркинг)
За штампање тикета на уласку у паркинг. Ценом обухватити набавку штампача,
доставу и повезивање траженог штампача.
Карактеристике:
-

директно термални испис,
резач тикета,
повезаност (комуникација) преко USB и RS232 са системом windows,
резолуција 203dpi (8 тачака по милиметру),
брзина штампања 152mm/sec,
начин штампе ''termo-direkt'',
смер штампања равно 180 степени,
дебљина медија од 0,054-0,11mm,
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- ширина рачуна од 58 до 82,5mm,
- радна температура од -10 до +50 С.
8. РАЧУНАР комада 1
Ценом обухватити набавку, доставу и повезивање траженог рачунара са свим
потребним материјалом за повезивање.
Kарактеристике:
-

капацитети хард дискова 500GB за систем и 2TB за чување података,
процесор са четири језгра и преко 2,5GHz радног такта,
матична плоча са осам USB портова, минимум два RS232 порта,
меморија 8GB,
кућиште са напајањем минимум 600W,
комплет са легалним windows 64-bit оперативним системом.
9. МОНИТОР ЗА РАЧУНАР комада 1

Ценом обухватити набавку, доставу и повезиванје траженог монитора са свим
потребним материјалом за повезивање.
Карактеристике:
- Врста екрана TFT,
- Величина екрана 18,5” - 21,5”,
- Тип позадинског осветљења LED,
- Врста повезивања са рачунаром VGA.
10. БАРКОД ЧИТАЧ комада 1
Ценом обухватити набавку, доставу и повезивање читача са рачунаром са свим
потребним материјалом за повезивање.
Карактеристике:
-

ласерски,
са постољем (ослонцем за хоризонталну површину),
са USB конекцијом,
подржани оперативни систем windows.
11. НАМЕНСКА ТАСТАТУРА комада 1

Ценом обухватити набавку, доставу и повезивање тастатуре на рачунар са
одређеним задацима за извршавање.
Карактеристике:
-

програмабилна POS тастатура,
са USB конекцијом или PS2,
са нумеричким карактерима и минимум 20 (двадест) тастера за
програмирање,
подржани оперативни систем windows.
12. УНУТРАШЊИ ТЕРМАЛНИ ШТАМПАЧ комада 1

Ценом обухватити набавку, доставу као и повезивање штампача са рачунаром
са свом пратећом опремом за повезивање.
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Карактеристике:
-

брзина штампања 250mm/sec,
резолуција штампе 180 dpi,
максимално знакова у линији 42/56,
ширина ролне 58mm до 80mm,
сензори за нестанак папира, рола при крају, отворен поклопац,
аутоматски резач,
конектор USB компатибилан са windows оперативним системом.
13. ДИСПЛЕЈ ЗА ЦЕНУ комада 1

Ценом обухватити набавку, доставу и повезивање са рачунаром. За приказ
износа плаћања и времена боравка са уградњом и свом пратећом опремом за
уградњу.
Карактеристике:
-

LED дисплеј-екран величине до 36 центиметра за приказ информација на
изласку,
са два реда текста (вертикално),
повезивање на USB,
Напомена: на дисплеју треба да пише време уласка време изласка и износ за
плаћање.
14. НУЖНО СВЕТЛО комада 1

Ценом обухватити набавку, доставу, уградњу са свом опремом и материјалом
за повезивање.
Карактеристике:
-

са пуњивом батеријом,
уградња у кућици за случај нестанка електричне енергије,
са уградњом и свом пратећом опремом за уградњу.
15. КАМЕРА (IP) колор приказ, комада 2 (једна на улазу и једна на излазу)

Ценом обухватити набавку, доставу, уградњу тражених камера са свом
пратећом опремом, материјалом и елементима као и повезивање и умрежавање са
рачунаром.
Карактеристике:
-

минимум резолуције 2MP,
подржана платформа windows,
инфрацрвеним диодама са дометом до 20m,
дан-ноћ функција,
анти-вандал систем,
водоотпорна,
са импулсном активацијом,
степен заштите IP 66.
16. UPS ЗА ЗАШТИТУ И ДОДАТНО НАПАЈАЊЕ комада 1
Kарактеристике:

-

минимум 600VA,
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-

са уграђеном заштитом рачунара од струјног удара.

Локација 3. паркинг ДОМ ОМЛАДИНЕ
Техничка спецификација опреме:
1. ЕЛЕКТРО-МЕХАНИЧКА РАМПА комада 2
Ценом обухватити набавку, транспорт и уградњу специфициране опреме са
свим потребним пратећим материјалом, радовима као и пуштање у рад. Уградња
рампи на већ постојећим местима где се налазе старе рампе (једна на улазу и једна
на излазу са паркинга) уз комплетну замену нових сигнално-напојних каблова
(електричне инсталације) од рампи до напајања и контролне кутије које се налази у
кућици која је удаљена на око 1 (један) метар. Сигнално напојне каблове треба
спровести ребрастим цревом подземно кроз подлогу која је од бетона за сваку рампу
посебно. Уградња рампи монтажно-демонтажног типа. За тачно лоцирање рампи и
детаље у вези техничких захтева, пожељно је обићи локацију и на лицу места
сагледати ситуацију.
Након уградње и испитивања направити извештај и записник о примопредаји
уграђене опреме.
Kарактеристике:
-

кућиште рампе у комплету од галванизованог челика отпорно на атмосферске
утицаје,
постоље за кућиште рампе,
електромеханички мотор за који није потребно периодично одржавање 24V DC.
снаге минимум 300W,
контролна кутија смештена у кућишту рампе са процесорском електроником,
амперометријска заштита,
систем за ручно отпуштање летве рампе помоћу кључа,
систем за успорење рампе помоћу микро прекидача,
систем за балансирање рампе помоћу опруга,
брзина отварања рампе од 2-4 секунде,
светлећа LED сигнализација целом дужином рампе напона 24V,
полуга рампе од алуминијума пластифицирана дужине 3,5m са поклопцем на
једној страни,
заштитна гума на полузи рампе (летви рампе) целом дужином са доње
стране,
радна температура од -20 до +55 C,
обртни момент 200Nm,
радни циклус интезивна употреба,
степен заштите IP54,
носач летве рампе (коцка),
блинк лампа 24V,
са могућношћу уградње модула за повезивање индуктивне петље,
са могућношћу уградње сензoра на бочној страни и повезивање модула.
2. СТРЕЛА РАМПЕ (ЛЕТВА) ''резервна'' комада 1
Ценом обухватити набавку и доставу тражене стреле рампе
Карактеристике:

- летва рампе (полуга рампе) од алуминијума пластифицирана дужине 3,5m са
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поклопцем на једној страни,
- светлећа LED сигнализација дуж рампе напон 24V,
- заштитна гума на полузи рампе (летви рампе) целом дужином са доње стране.
3. МЕТАЛНИ СТУБИЋ комада 2
Ценом обухватити набавку, транспорт и постављање металног стубића на
асфалтну површину.
Метални стубић носач сензора са стопом за уградњу на хоризонталну
површину са пратећом опремом за уградњу.
За тачно лоцирање стубића и детаље у вези техничких захтева, пожељно је
обићи локацију и на лицу места сагледати ситуацију.
Карактеристике:
- димензије стубића пречника минимум 60x60mm , одговарајуће висине и
дебљине зида минимум 2mm,
- пречник стопе металног стубића минимум 25x25mm,
- са заштитном капом за сензор од атмосферских утицаја,
- постављање стубића наспрам рампе на одговарајућој удањености.
4. СЕНЗОР (ФОТОЋЕЛИЈА) комада 4
Ценом обухватити набавку, транспорт и уградњу сензора са свом пратећом
опремом и материјалом за уградњу сензора – фотоћелија (сигнално-напојних
каблова) као и просецање асфалтне површине и враћање у првобитно стање.
Фотоћелија су критична сигурносна компонента и користе се за заштиту, са циљем
избегавања инцидената.
Уградња фотоћелија у стубиће сензора са спровођењем подземне инсталације
ребрастим цревом и уградња фотоћелија на бочној страни кућишта рампе.
Карактеристике:
-

модул за повезивање са рампом,
компатибилани са рампама,
један сензор у стубићу а један сензор на бочној страни кућишта рампе.

Након уградње и испитивања направити извештај и записник о примопредаји
уграђене опреме.
5. ИНДУКТИВНА ПЕТЉА комада 2
(једна на улазу и једна на излазу)
Ценом обухватити набавку, транспорт и уградњу петље са свом пратећом
опремом и материјалом за уградњу. Након уградње просецањем асфалта, враћање
асфалтне површине у првобитно стање, након уградње и испитивања направити
извештај и записник о примопредаји уграђене опреме.
Kарактеристике:
- модул-електроника за повезивање рампи и петљe,
- једнострука индуктивна петља компатибилна са рампама,
- дубина индуктивне петље од 30 до 50mm, са могућношћу подешавања
осетљивости.
6. КУЋИШТЕ СПОЉНОГ ШТАМПАЧА комада 1
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Ценом обухватити набавку, транспорт и уградњу траженог кућишта као и
постављање сигнално-напојне инсталације кроз бетонску подлогу ребрастим цревом
до кућице која се налази на удаљености око 1 (један) метар. Кућиште величине
сразмерно траженог штампача са довољним простором за опслуживање и несметан
рад на замени траке.
За тачно лоцирање кућишта и детаље у вези техничких захтева, пожељно је
обићи локацију и на лицу места сагледати ситуацију.
Карактеристике:
- са отвором за избацивање тикета и продуженим пластичним завршетком који је
монтажно-демонтажног типа за прихват картица,
- са вратанцима за замену траке на којој се штампају тикети која имају
граничник,
- са сигурносном бравицом ,
- са тастером за куцање тикета који је за интезивну употребу отпоран на
атмосферске утицаје, (тастер треба да даје сигнал за подизање рампе и
штампање тикета),
- уградња на прописној висини у вертикалном положају на постојећем месту,
- монтажног-демонтажног типа,
- са грејачем,
- са термо-изолацијом,
- са унутрашњим носачем за постављање компатибилног (траженог спољног)
штампача,
- метално отпорно на атмосферске утицаје,
- са упутством за употребу тикет штампача за кориснике паркинга на предњој
страни.
7. СПОЉНИ ТЕРМАЛНИ ШТАМПАЧ комада 1 (у кућишту на улазу)
(штампач треба да се налази у спољном кућишту на улазу у паркинг)
За штампање тикета на уласку у паркинг. Ценом обухватити набавку штампача,
доставу и повезивање траженог штампача.
Карактеристике:
-

директно термални испис,
резач тикета,
повезаност (комуникација) преко USB и RS232 са системом windows,
резолуција 203dpi (8 тачака по милиметру),
брзина штампања 152mm/sec,
начин штампе ''termo-direkt'',
смер штампања равно 180 степени,
дебљина медија од 0.054-0,11mm,
ширина рачуна од 58 до 82,5mm,
радна температура од -10 до +50 С.
8. РАЧУНАР комада 1

Ценом обухватити набавку, доставу и повезивање траженог рачунара са свим
потребним материјалом за повезивање.
Kарактеристике:
-

капацитети хард дискова 500GB за систем и 2TB за чување података,
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-

процесор са четири језгра и преко 2,5GHz радног такта,
матична плоча са осам USB портова, минимум два RS232 порта,
меморија 8GB,
кућиште са напајањем минимум 600W,
комплет са легалним windows 64-bit оперативним системом.
9. МОНИТОР ЗА РАЧУНАР комада 1
Ценом обухватити набавку, доставу и повезиванје траженог монитора са свим
потребним материјалом за повезивање.
Карактеристике:
- Врста екрана TFT,
- Величина екрана 18,5” - 21,5”,
- Тип позадинског осветљења LED,
- Врста повезивања са рачунаром VGA.
10. БАРКОД ЧИТАЧ комада 1

Ценом обухватити набавку, доставу и повезивање читача са рачунаром са свим
потребним материјалом за повезивање.
Карактеристике:
-

ласерски,
са постољем (ослонцем за хоризонталну површину),
са USB конекцијом,
подржани оперативни систем windows.
11. НАМЕНСКА ТАСТАТУРА комада 1

Ценом обухватити набавку, доставу и повезивање тастатуре на рачунар са
одређеним задацима за извршавање.
Карактеристике:
-

програмабилна POS тастатура,
са USB конекцијом или PS2,
са нумеричким карактерима и минимум 20 (двадест) тастера за
програмирање,
подржани оперативни систем windows.
12. УНУТРАШЊИ ТЕРМАЛНИ ШТАМПАЧ комада 1

Ценом обухватити набавку, доставу као и повезивање штампача са рачунаром
са свом пратећом опремом за повезивање.
Карактеристике:
-

брзина штампања 250mm/sec,
резолуција штампе 180 dpi,
максимално знакова у линији 42/56,
ширина ролне 58mm до 80mm,
сензори за нестанак папира, рола при крају, отворен поклопац,
аутоматски резач,
конектор USB компатибилан са windows оперативним системом.
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13. ДИСПЛЕЈ ЗА ЦЕНУ комада 1
Ценом обухватити набавку, доставу и повезивање са рачунаром. За приказ
износа плаћања и времена боравка са уградњом и свом пратећом опремом за
уградњу.
Карактеристике:
-

LED дисплеј-екран величине до 36 центиметра за приказ информација на
изласку,
са два реда текста (вертикално),
повезивање на USB,
Напомена: на дисплеју треба да пише време уласка време изласка и износ
за плаћање.
14. НУЖНО СВЕТЛО комада 1

Ценом обухватити набавку, доставу, уградњу са свом опремом и материјалом
за повезивање.
Карактеристике:
-

са пуњивом батеријом,
уградња у кућици за случај нестанка електричне енергије,
минимално време рада без мрежног напајања 3h
са уградњом и свом пратећом опремом за уградњу.
15. КАМЕРА (IP) колор приказ, комада 2 (једна на улазу и једна на излазу)

Ценом обухватити набавку, доставу, уградњу тражених камера са свом
пратећом опремом, материјалом и елементима као и повезивање и умрежавање са
рачунаром.
Карактеристике:
-

минимална резолуција 2MP,
подржана платформа windows,
инфрацрвеним диодама са дометом до 20m,
дан-ноћ функција,
анти-вандал систем,
водоотпорна,
са импулсном активацијом,
степен заштите IP 66.
16. UPS ЗА ЗАШТИТУ И ДОДАТНО НАПАЈАЊЕ комада 1
Kарактеристике:

-

минимум 600VA,
са уграђеном заштитом рачунара од струјног удара.

НАПОМЕНА: ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СВИХ КОМПОНЕНТИ У ПОСТОЈЕЋИ СИСТЕМ,
ДАТИ ГАРАНТНИ РОК НАЈМАЊЕ 24 МЕСЕЦА!
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V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И
76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане
чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2)
Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4 Закона);
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона и то:
1.: Попуњена, потписана и оверена печатом Изјава на обрасцу Наручиоца из
конкурсне документације и Попуњен, потписан и печатом оверен Образац
Референц листе са подацима о претходним Наручиоцима и вредностима
испоручених добара, на обрасцу Наручиоца из конкурсне документације.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1)
до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће
понуђач извршити преко подизвођача.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне
услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност
тог услова.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне
јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем
Изјаве којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона,
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дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1.
тачка 5) Закона коју доставља у виду неоверене копије.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за
потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да
достави Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача
и оверену печатом.
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 5 дана,
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о
јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр, Д-3/2015

19/ 42

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач ________________________________________________[навести назив
понуђача] у поступку јавне набавке: опрема за паркинг кућице број Д-3/2015,
испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује
да је ималац права интелектуалне својине;
5) Понуђач испуњава додатне услове [навести додатне услове]:

Место:_________________
Датум:____________________

Понуђач:
М.П.

___________________________

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача , Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач_____________________________________[навести назив подизвођача]
у поступку јавне набавке: опрема за паркинг кућице број Д-3/2015, испуњава све
услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији).
Место:_________________
Датум:_________________

Подизвођач:
М.П.

_____________________

Напомена:
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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У складу са чланом 77. став 3.ЗЈН, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач ________________________________ из ________________________
Адреса: _______________________________, Матични број: _______________
Испуњава услове из чл. 75. ст. ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности
бр.Д-3/2015 и то:
Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине као и да гарантује
да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум :
________________

М.П.

Понуђач
(носилац заједничке понуде)
___________________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ИЗЈАВА
О СРЕДСТВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА У СЛУЧАЈУ ЗАКЉУЧЕЊА
УГОВОРА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМО, да ћемо
у случају да будемо изабрани у својству најповољнијег понуђача по набавци бр. Д3/2015, након закључења уговора са Наручиоцем, Наручиоцу доставити:
- бланко сопствену меницу за добро извршење посла, менично овлашћење
да се меница може наплатити, фотокопију картона депонованих потписа лица која
имају депоноване потписе у банци у којој понуђач има отворене рачуне и потврду
пословне банке да је достављена меница регистрована у Регистру меница и
овлашћења НБС, у висини 10% од вредности уговора (без ПДВ-а), важности 30 дана
дуже од дана испуњења уговорних обавеза.
Наведено средство обезбеђења, понуђач коме буде додељен уговор,
доставља на дан испоруке добара, а коју Наручилац има право да активира у случају
да изабрани понуђач у потпуности или делимично не извршава своје уговорне
обавезе у гарантном року.
Упознати смо и сагласни да Наручилац има право да активира наведена
средства обезбеђења у случају да изабрани понуђач у потпуности или делимично не
извршава своје уговорне обавезе.

Датум: _______________ године
М.П.
ПОНУЂАЧ:
(носилац заједничке понуде)
__________________________
Потпис овлашћеног лица
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти
или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Јавно комунално предузеће“ Паркинг сервис“
Пожаревац са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – опрема за паркинг
кућице ЈН бр. Д-3/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико
је примљена од стране наручиоца до 30.10.2015.године до 12 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће
навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која
документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Јавно
комунално предузеће „Паркинг сервис“ Пожаревац, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара: опрема за паркинг кућице ЈН
бр. Д-3/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или,
„Допуна понуде за јавну набавку добара: опрема за паркинг кућице
или,
„Опозив понуде за јавну набавку добара: опрема за паркинг кућице, ЈН бр.
Д-3/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или,
Измена и допуна понуде за јавну набавку добара: опрема за
кућице ,ЈН бр. Д-3/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”.
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На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да
мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да
ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о
јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова
који су наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до
2) Закона и то податке о:
•
•

члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова .
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара
или заједничку понуду у име задругара.
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Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају
задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је 15 дана од дана достављања документа који испоставља
понуђач, а којим је потврђена испорука и уградња добара.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција опреме за паркинг кућице не може бити краћа од 24 месеца од
дана испоруке и уградње добара.
9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења
радова)
Рок испоруке и уградње добара не може бити дужи од 60 дана од дана
закључења уговора.
Место испоруке, уградње и повезивања опреме: наведене локације,
Пожаревац
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може
мењати понуду.
9.5. Други захтеви
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату
вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан
да тај део одвојено искаже у динарима.
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11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ
ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ,
УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О
ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи,
Министарства финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
I Понуђач је дужан да у понуди достави:
1. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко
сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним
износом од 10% [наручилац наводи проценат, у складу са подзаконским
актом, а тај проценат не може бити већи од 10%] од укупне вредности
понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач
наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 60 дана од дана
отварања понуда .
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека
рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач
коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;
понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор,
одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
2. Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда
наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла која мора бити
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије.Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица
овлашћеног за заступање а уз исту мора бити достављено попуњено и
оверено менично овлашћење - писмо, са назначеним износом од 10% од
укупне вредности уговора. Уз меницу мора бити достављена копија картона
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач
наводи у меничном овлашћењу - писму као и захтев за регистрацију менице.
Рок важења менице је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење
посла.
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Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне
обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац
ставља на располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу
наручиоца, електронске поште на e-mail. info@parkingservis.com или факсом
на број 012/520-915 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у
вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији,најкасније 5 дана пре
истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. Д
-3/2015.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да
мења нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА
И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ
УГОВОРА,
ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА
ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ
ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни
рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном
и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве,
кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у
конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету
због поступања наручиоца противно одредбама закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији.
Захтев се може доставити непосредно, поштом (искључиво на адресу
наручиоца: Воје Дулића 28, 12000 Пожаревац) са назнаком: за јавни позив број Д3/2015 - ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА, електронском поштом или факсом на број
012/520-915.Поносилац мора имати потврду пријема захтева од стране наручиоца а
уколико се захтев доставља путем поште мора се послати препоручено са
повратницом.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана
од дана пријема захтева за заштиту права.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре
истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности ако је
примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без
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обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом
63. став 2. закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а
наручилац исте није није отклонио.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за
заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати
таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број - број
или ознака јавне набавке - Д-3/2015
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167.
Закона.
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци наручилац ће доставити понуђачу коме је уговор
додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за
заштиту права.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112.
став 2. тачка 5) Закона.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку:
опрема за паркинг кућице, ЈН број Д-3/2015
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена:
заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

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

2)

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

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

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

2)

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

3)

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

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они
понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у
заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени
образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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ОБРАЗАЦ СТУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Бр.

Испорука добара са уградњом
Јед. КолиЈединична
и пуштањем у рад према
мере чина цена без ПДВ
приложеном опису 1-16, стр. 3-17.

1. Електро-механичка рампа

ком

6

2. Стрeла рампе - резервна

ком

3

3. Метални стубић – носач сензора

ком

6

4. Сензор - фотоћелија

ком

12

5. Индуктивна петља

ком

6

6. Кућиште спољног штампача

ком

3

7. Спољни термални штампач

ком

3

8. Рачунар

ком

3

9. Монитор за рачунар

ком

3

10. Баркод читач

ком

3

11. Наменска тастатура

ком

3

12. Унутрашњи термални штампач

ком

3

13. Дисплеј за цену

ком

3

14. Нужно светло

ком

3

15. IP камера

ком

6

16. UPS

ком

3

Укупно
(јед. цена) x
(количина)

УКУПНО ЦЕНА
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4) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
[навести предмет јавне набавке]
Укупна цена без ПДВ
Укупна цена са ПДВ
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Рок испоруке
Гарантни период
Место и начин испоруке

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом
оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР
о испоруци, уградњи, повезивању и пуштању у рад опреме за паркинг
кућице
Закључен између уговорних страна:
Наручиоца: Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Пожаревац
са седиштем у Пожаревцу, улица Воје Дулића број 28, ПИБ 104526529, матични
број 20182385, Број рачуна: 160-321362-73 Назив банке: Banca Intesa,Телефон:
012/520-915, tелефакс: 012/520-915,
кога заступа директор Верица Савић,
(у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: ИСПОРУЧИЛАЦ),
Уговорне стране сагласно констатују:
да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама, Одлуком директора
број 1888 од 12.10.2015. године покренуо и спровео поступак јавне набавке мале
вредности за набавку добара: опрема за паркинг кућице, број набавке Д-3/2015,
за коју је позив за достављање понуде истовремено са конкурсном
документацијом објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка, испорука, уградња, повезивање и пуштање у
рад опреме за опремање паркинг кућица затворених паркиралишта у свему у складу
са захтевима, спецификацијом и техничким карактеристикама из конкурсне
документације и прихваћене понуде понуђача број _____________ од
_____________, која чини саставни део овог уговора.
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 2.
Уговорне стране су сагласне да ће добра из члана 1. овог уговора наручилац
платити испоручиоцу по фиксним ценама датим у понуди број _____________ од
_____________што за укупно уговорене количине добара са уградњом, повезивањем
и пуштањем у рад износи _________________ динара без урачунатог ПДВ, односно
________________ са урачунатим ПДВ (уколико је испоручилац обвезник ПДВ), у
року од 15 дана од дана достављања документа који испоставља испоручилац, а
којим је потврђена испорука и уградња, повезивање и пуштање у рад добара.
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Члан 3.
Испоручилац је обавезан да наручиоцу у тренутку закључења уговора
преда бланко сопоствену меницу за добро извршење посла, која мора бити
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора
бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање а уз
исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, са
назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора. Уз меницу мора бити
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму као и захтев за
регистрацију менице. Рок важења менице је 30 дана дужи од истека рока за коначно
извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне
обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац
ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
РОК, МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ
Члан 4.
Рок испоруке, уградње и повезивања добара - опреме не може бити дужи од
60 дана од дана закључења уговора.
Место испоруке испоруке, уградње и повезивања опреме – назначене локације
у Пожаревцу.
Наручилац је обавезан да испоручиоцу пружи своју расположиву стручну и
техничку помоћ.
Члан 5.
Приликом уградње добара из члана 1. уговора, испоручилац је дужан да
наручиоцу преда спецификацију истих, са сертификатима за она добра која подлежу
атестирању.
При преузимању добара из члана 1. овог уговора, овлашћено лице наручиоца
је дужно да утврди да ли су исти испоручени по врсти и количини у свему према
захтевима наручиоца, уговореног квалитета. У противном наручилац има право да
одбије пријем и уградњу истих чиме ће се сматрати да испоручилац није испунио
своју уговорну обавезу.
РЕКЛАМАЦИЈЕ
Члан 6.
Испоручилац се обавезује и гарантује наручиоцу да ће испоручити, уградити,
повезати и пустити у рад добра из члана 1. овог уговора, одговарајућег квалитета,
нова, по врсти, квалитету и количинама у свему према захтевима наручиоца у складу
са чланом 1. уговора.
У противном, испоручилац је дужан да наручиоцу надокнади штету у складу са
прописима о одговорности за накнаду штете.
Члан 7.
Уколико овлашћено лице наручиоца након пријема добара утврди да
испоручена и уграђена добра имају недостатке, наручилац ће о томе сачинити
записник о рекламацији и испоручиоцу испоставити захтев за отклањање
недостатака или замену рекламираних производа новим. Наручилац има право на
рекламацију и након пријема добара уколико се појаве недостаци који при пријему
нису били уочени.
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Уколико испоручилац у остављеном року не отклони рекламиране недостатке
или рекламирана добра не замени новим, наручилац није у обавези да изврши
уговорено плаћање а има право и на једнострани раскид уговора, као и право на
накнаду штете коју је услед тога претрпео у складу са општим правилима о
одговорности за накнаду штете.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 8.
За испоручена и уграђена добра из члана 1. уговора испоручилац даје
гарантни рок од _____________ месеци, који тече од дана потписивања отпремнице
а у случају испостављене рекламације, од дана нове испоруке и уградње.
Испоручилац је дужан да у оквиру гарантног рока о свом трошку отклања све
недостатке на добрима из члана 1. овог уговора и да свако рекламирано добро
замени новим, уколико се утврђени недостаци не могу отклонити.
Рок за отклањање недостатака је најдуже 24 сата од дана пријема писаног
захтева наручиоца са рекламацијом.
Члан 9.
Испоручилац одговара у потпуности за све скривене материјалне недостатке
на добрима из члана 1. уговора, као и за недостатке за које је знао а о истима није
обавестио наручиоца.
САНКЦИЈЕ ЗА НЕИЗВРШЕЊЕ ИЛИ ДЕЛИМИЧНО
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
Члан 10.
У случају прекорачења уговорених рокова за извршење преузетих обавеза по
овом уговору наручилац има право да испоручиоцу обрачуна и наплати уговорну
казну у висини од 0,2% од укупно уговорене вредности добара за сваки дан
прекорачења рока.
Поред износа уговорне казне из става 1. овог члана, испоручилац је дужан да
наручиоцу надокнади и разлику до висине стварне штете коју услед тога претрпи.
Члан 11.
У случају да испоручилац делимично или у потпуности не испуњава своје
уговорне обавезе, односно не испоручи и угради добра по захтеву наручиоца или
испоручи добра која не одговарају уговореном квалитету, наручилац има право да
активира бланко сопствену меницу за добро извршење посла из члана 3. овог
уговора.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране оба уговарача.
Члан 13.
Уговор престаје да важи и пре истека периода на који је закључен у следећим
случајевима:
- споразумом уговорних страна у писаној форми.
- једностраним раскидом од стране наручиоца уколико испоручилац
делимично или у потпуности не извршава своје уговорне обавезе или их извршава са
закашњењем, са отказним роком од 5(пет) дана од дана пријема писаног
обавештења о једностраном раскиду, у ком случају је испоручилац дужан да
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наручиоцу надокнади сву материјалну штету по општим правилима о одговорности
за штету
- једностраним раскидом од стране испоручиоца уколико наручилац
делимично или у потпуности не извршава своје финансијске обавезе или их
извршава са закашњењем, са отказним роком од 5 (пет) дана од дана пријема
писаног обавештења о једностраном раскиду, у ком случају је наручилац дужан да
испоручиоцу надокнади сву материјалну штету по општим правилима о одговорности
за штету
- у другим случајевима предвиђеним законом и овим уговором
У било којем случају престанка важења уговора, уговорна страна која је
скривила раскид дужна је да другој уговорној страни накнади штету у складу са
општим правилима о накнади штете.
Члан 14.
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и других позитивних прописа из ове области.
Члан 15.
У случају евентуалног спора надлежан је Привредни суд у Пожаревцу.
Члан 16.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна
страна задржава по 3 (три) примерка.
ИСПОРУЧИЛАЦ
____________________

НАРУЧИЛАЦ
_____________________________
ЈКП „Паркинг сервис“
Верица Савић, мастер инж. орг. наука
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СПИСАК ПРУЖЕНИХ УСЛУГА – РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА
Референтни
наручилац

Лице за контакт и
број телефона

Датум закључења
уговора

Вредност пружених
услуга без ПДВ-а

1.
2.
3.
4.
5.
Укупна вредност
пружених услуга
без ПДВ

М.П.
__________________________________
(Место и датум)

___________________________________
(Потпис овлашћеног лица)

Доказ: Попуњен образац - референтна листа, или фактура о извршеним
услугама наведеним у обрасцу.
Напомена:
У случају да понуду подноси група понуђача, а уколико више њих заједно
испуњавају услов пословног капацитета, овај доказ доставити за те чланове.
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба
доставити за подизвођача.
Образац се може копирати.
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

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

ВРСТА ТРОШКА

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

М.П.

Потпис понуђача
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _______________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у поступку јавне набавке: опрема за паркинг кућице, ЈН број Д-3/2015 поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може
понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку
јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две
године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана
82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача , Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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