Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-102/2017-12/3
Датум: 1. децембaр 2017. године
Београд
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту ЗЈН), члана 6. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/15), Одлуке о покретању поступка
јавне набавке број: 404-02-102/2017-12/1 од 1. децембра 2017. године и Решења о
образовању комисије за јавну набавку број: 404-02-102/2017-12/ од 1. децембра 2017.
године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА У ПОСТУПКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

- КУПОВИНА КЛИМА ОРМАНА -

РЕДНИ БРОЈ 43/2017
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Назив наручиоца: Република Србија - Министарство правде
Адреса: Немањина 22-26, 11000 Београд
Интернет страница: www.mpravde.gov.rs
ПИБ: 108510096
Матични број: 17855204
Шифра делатности: 8411
Регистарски број: 6012000717
Број рачуна: 840-1620-21
Врста наручиоца: Орган државне управе
2. Врста поступка и циљ поступка
Јавна набавка мале вредности, у складу са чланом 39. ЗЈН и подзаконским актима којима
се уређују јавне набавке.
Поступак јавне набавке спроводи у циљу закључења уговора о јавној набавци.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је куповина клима ормана, конфигурација постојећих клима
ормана и извођење пратећих радова, за потребе Дата центра судства у Немањиној 9 у
Београду.
Назив и ознака из општег речника набавки: 42513200 – Расхладна опрема.
Предмет јавне набавке није обликован у партије.
Понуђачи могу поднети понуду само за целокупну набавку, односно за сва добра и
радове описане у поглављу II Техничка спецификација.
4. Контакт
Особa за контакт: Јелена Кулић
Адреса: 11000 Београд, Немањина 22-26
Адреса електронске поште: javnenabavke@mpravde.gov.rs
Радно време наручиоца је од 07.30 до 15.30 сати, од понедељка до петка.
Комуникација у поступку се одвија писаним путем: поштом и електронском поштом,
радним данима у току радног времена наручиоца, као и објављивањем од стране
наручиоца (члан 20. ЗЈН).
Уколико је документ из поступка јавне набавке достављен од стране понуђача изван
радног времена наручиоца, сматраће се да је достављен првог наредног радног дана.
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Страна која је извршила достављање електронском поштом дужна је да од друге стране
захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да
учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
5. Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса на којој је
конкурсна документација доступна
Конкурсна документација се преузима бесплатно са Портала јавних набавки
www.portal.ujn.gov.rs или интернет странице наручиоца www.mpravde.gov.rs.

6. Начин подношења понуде и рок
Понуђач подноси понуду лично или путем поште.
Без обзира на начин подношења понуде, понуђач мора да обезбеди да понуда стигне на
Писарницу наручиоца до 14. децембра 2017. године до 11.00 сати, на адресу:
Министарство правде, Немањина 22-26, 11000 Београд.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији овереној печатом.
На предњу страну коверте/кутије понуђач лепи попуњен Пропратни образац (образац 1).
7. Место, време и начин отварања понуда
Отварање понуда биће одржано 14. децембра 2017. године у 11.30 сати, на адреси:
Министарство правде, Немањина 22-26, 11000 Београд, спрат, канцеларија број.
Отварање понуда је јавно и може му присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача. Пре почетка отварања понуда, представници понуђача дужни су да комисији
за јавну набавку предају писана пуномоћја на основу којих ће доказати овлашћење за
учешће у поступку отварања понуда.
Значење појмова који су коришћени у изради ове конкурсне документације одређено је
чланом 3. ЗЈН.

страница 4 од 75

II ВРСТА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА И РАДОВА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ, ГАРАНТНИ РОК, НАЧИН, РОК И МЕСТО
ИЗВРШЕЊА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (ТЕХНИЧКА
СПЕЦИФИКАЦИЈА)
1. Врста и квалитет добара и радова
Набавка клима ормарa са директном експанзијом, конфигурација два прецизна клима
ормана Schneider Electric, типа TDAV0611A и додатни радови адаптације за оптимално
искоришћење, употребу и очување серверске опреме Дата центра судства у Немањиној
9 у Београду.
У складу са захтевима из Техничке спецификације (поглавље II).
2. Количина и опис добара
У складу са захтевима из Техничке спецификације (поглавље II).
3. Начин, рок и место извршења
Начин извршења: Једнократно.
Рок извршења: Четири месеца од увођења добављача у посао од стране наручиоца.
Место извршења: Немањина 9, 11000 Београд.
Из објективних разлога наручилац може да одреди друго место извршења.
4. Начин спровођења контроле
Контролу извршења уговора и контролу квалитета врши наручилац.
Наручилац верификује набавку, конфигурацију и извршене радове записником о
квантитативно-квалитативној примопредаји који потписује овлашћено лице наручиоца,
или на основу записника о извршеној испоруци, конфигурацији и извршеним радовима
који потписује овлашћено лице наручиоца, на основу достављене техничке
документације добављача.
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених
добара и изведених радова, добављач је дужан да утврђене недостатке отклони у року
од 20 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.
Регулисано уговором.
5. Гарантни рок
Гарантни рок за изведене радове износи две годинe рачунајући од дана примопредаје
радова.
Гарантни рок за испоручена добра одређен је у понуди добављача, а не може бити краћи
од:
- пет година за пуну произвођачку гаранцију на хардвер,
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- једна година за сервисну подршку која омогућава виши ниво подршке од стандардне
гаранције укључујући техничку подршку и неограничени упдате и упгрејд firmware-a).

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
У оквиру свог делокруга Министарство правде обавља послове који се односе на:
предлагање мера (законодавне, организационе и материјалне) за унапређење рада
правосудних органа; имовинско-правне послове у вези са прибављањем покретне и
непокретне имовине министарства и правосудних органа; развој информационокомуникационо технологије (ИКТ) у правосудним органима и унутрашњим јединицама
и органима у саставу министарства; праћење, усмеравање и координацију активности на
развоју електронског правосуђа; подизање квалитета података о странкама у поступку,
њихова организација која омогућава ефикасну електронску размену између правосудних
органа у држави као и успостављање основа за електронску размену са другим
регионалним и ЕУ правосудним системима и регистрима.
Услед повећања серверских капацитета у Дата центру у Немањиној 9 у Београду а везано
за пројекте успостављања интероперабилности у оквиру сектора правосуђа; израде
централних регистара, евиденција и шифарника; успостављања и унапређења
хардверске инфраструктуре за судове опште надлежности кроз успостављање доменске
инфраструктуре и виртуализације као и израде централне платформе за развој веб
сајтова а све у вези са активностима наведеним у Акционом плану за преговарање
Поглавља 23 са Европском унијом, постојећи расхладни капацитети сервер сале нису
довољни за оптимално искоришћење, употребу и очување серверске опреме.
Услед недостатка расхладних капацитета а повећања капацитета опреме могући су
потенцијални кварови исте који би са собом довели до престанка рада правосудних
органа у Републици Србији а који министарство није у могућности себи да дозволи
имајући у виду значај и делокруг свог пословања. Из поменутог разлога, министарство
набавља додатну расхладну опрему према приложеној Техничкој спецификацији и
подиже расхладне капацитете Дата центра у Немањиној 9 која ће бити у могућности да
одржи оптималну температуру сервер сале.
Тренутно, у Дата центру у Немањиној 9 у употреби су два клима ормана Schneider
Electric као и један сплит систем за додатно повећање расхладних капацитета. За потребе
повећања расхладних капацитета Дата центра, поред набавке и конфигурације одређене
опреме за ту намену неопходно је и извршити додатне радове на адаптацији Дата центра
који би на тај начин задовољио захтеве струке као и све неопходне мере заштите и
стандарде. За потребе наручиоца, неопходно је два нова клима ормана и један постојећи,
оспособити и конфигурисати у сервер сали Дата центра на тај начин да два уређаја буду
стално у функцији док ће трећи бити у stand by режиму и преузимаће улогу једног од
њих по потреби. Што се тиче другог постојећег клима ормана, добављач је у обавези да
га оспособи, конфигурише, споји на агрегат и ups уређај у комуникационој соби
министарства на адреси Немањина 9 и изврши све неопходне техничке предуслове за
наведено. У погледу додатних радова, они су детаљно описани у Техничкој
спецификацији и неопходно је поступити према истој у погледу свих потребних
адаптација, модификација и конфигурација.

страница 6 од 75

Р.
број

јед.
мере

количина

кмпл.

2

ком.

4

3

- Доставити ауторизацију произвођача опреме којом се доказује да је
понуђач овлашћени партнер за продају понуђене опреме.
Канал 25x40mm или сл, LSZH пластични са поклопцем, бели:
- унутрашњи пресек канала 420mm2
- од пластике без халогена, самогасеће, која развија мало дима при
горењу

m

24

4

- Доставити ауторизацију произвођача опреме којом се доказује да је
понуђач овлашћени партнер за продају понуђене опреме.
Канал 16x16mm или сл, LSZH пластични са поклопцем, бели:
-за полагање 2 U/UTP инсталациона кабла
-од пластике без халогена, самогасеће, која развија мало дима при
горењу

m

10

1

2

Опис позиције са минималним техничким захтевима
Оптички печ панел 24xLC MM 50/125mm OM3 комплет:
LC MM OM3 дуплекс адаптер, са керамичким уметком (,,sleave"),
израђен у складу са стандардoм IEC 61754-20. Утиснут жиг произвођача
на телу адаптера. - 12 ком.
Дубина панела мора бити максимално 200mm. Заштита IP20 у складу са
EN60529, односно IK06 у складу са EN62262. Опрема мора бити у
складу са RoHS.
- Доставити ауторизацију произвођача опреме којом се доказује да је
понуђач овлашћени партнер за продају понуђене опреме.
Претерминисани кабл оптички са 12x50/125μm OM3 влакана за
унутрашњу монтажу, завршен LC оптичким push-pull конекторима са
обе стране, дужине 30m. Омотач без халогена који развија мало дима
при горењу (LSHF). Затезна сила 3000N у складу са IEC 60794-1-2- E1,
Минимални пречник савијања 90mm у складу са IEC 60794-1-2- E11.
Опрема мора бити у складу са RoHS.

- Доставити ауторизацију произвођача опреме којом се доказује да је
понуђач овлашћени партнер за продају понуђене опреме.
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5

Приступни гигабитни L3 свич
- минимум 24 порта10/100/1000T (RJ-45)
- минимум 4 x 10G слота
- 10G слотови морају подржавати пријем 1G SFP и 10G SFP+ модула
- Подршка за технологију виртуалног стека са минимум четири јединице
у стеку које су дефинисане и функционишу као 1 виртуални свич
- Све неопходне лиценце морају бити укључене у понуду
- Двоструко интегрисано напајање
- Подршка за Ethernet ring протокол са периодом опоравка мреже
манјим од 50ms
- Брзина прослеђивања пакета: мин 95 Mpps
- Switching fabric: мин 128 Gbps
- Мин 512 MB RAM, мин 64 MB Flash меморије
- Мин 16k MAC адреса
- Мин 40Gbps stacking пропусног опсега
- Приоритизација саобраћаја на контролном нивоу у циљу обезбеђивања
несметаног саобраћаја за критичне контролне податке
- Статичка и динамичка агрегација линкова у циљу повећања пропусног
опсега и спречавања губитка конекције у случају да дође до прекида на
неком од линкова
- Подршка за EEE (Energy Efficient Ethernet) за смањење потрошње
енергије када на портовима нема активности или је активност смањена
- Подршка за STP root guard
- Динамичко додељивање VLAN-ova
- Подршка за Privatne VLAN-ove који пружају сигурност и изолацију
портова за више корисника који користе исти VLAN
- Ограничење протока (bandwidth limiting) по порту или по класи
саобраћаја
- Могућност активације сва три механизма аутентификације – 802.1x,
MAC-based и Web based - истовремено на истом порту на свичу (Triauthentification)
- Динамичко додељивање VLAN-oва
- Конфигурабилне ACL листе за менаџмент саобраћај
- Подршка за sFow мониторинг саобраћаја
- Усаглашеност са RoHS директивом о ограничењу употребе опасних
супстанци у електричној и електронској опреми
- Активни мониторинг свих елемената система и слање упозорења
(SNMP trap) у случају детекције било какве неправилности у раду
- Активан мониторинг и праћење нивоа примљене снаге на оптичком
порту и аутоматска активација упозорења или гашење линка у случају
детекције прислушкивања на оптичком линку
- Подршка за UDLD – детекција једносмерне везе и гашење портова на
детектованом линку у циљу спречавања петљи
- Kонзолни управљачки порт са предње стране ради лакшег приступа
- Конфигурација и управљање: CLI / Telnet / SNMP v1/v2c /v3 / Web GUI
- Подршка за SSHv2 и SSLv3
- Пуна произвођачка гаранција на хардвер од минимум 5 година
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кмпл.

1

- Сервисна подршка у трајању од годину дана која омогућава виши ниво
подршке од стандардне гаранције укључујући техничку подршку и
неограничени упдате и упграде firmware-a
- Доставити ауторизацију произвођача опреме којом се доказује да је
понуђач овлашћени партнер за продају понуђене опреме, као и
ауторизацију произвођача опреме да је понуђач овлашћени сервисни
партнер за теритотрију Републике Србије и као такав овлашћен да пружа
тражену сервисну подршку
Демонтажа и уклањање постојеће електричне инсталације и прибора у
адаптираном простору (каблови, светиљке,разводни ормани и др.)
приближно 20m2
Идентификација,испитивање и обележавање постојећих струјних
кругова који напајању потрошаче по суседним просторијама израда
наставка и превезивање на нови орман мрежни део.
Испорука и монтажа перфорираних носача каблова PNK-300, са свим
потребним спојним и монтажним прибором за плафонску, зидну
монтажу и монтажу у простору дуплог пода.

пауш.

1

пауш.

1

m

4

m

8

m

15

ком.

2

12

Испорука и уградња инсталације за клима ормане каблом N2XH-J
5х6mm2 из простора. Изводе завршити на предвиђеном месту са 1m
слободног краја.
Просечна дужина износи 18m.

ком.

2

13

Испорука и монтажа сабирне кутије сличне типу PS-49 за повезивање
металних маса.

ком.

2

14

На постојећу сабирницу за изједначавање потенцијала (поред ГРО)
повезати нову сабирницу за изједначавање потенцијала (поред РО-ИТ)
проводником N2XH-Y 1X6mm2.

m

40

6

7

8

9

10

11

- Доставити ауторизацију произвођача опреме којом се доказује да је
понуђач овлашћени партнер за продају понуђене опреме.
Испорука и монтажа перфорираних носача каблова PNK-200, са свим
потребним спојним и монтажним прибором за плафонску, зидну
монтажу и монтажу у простору дуплог пода.
- Доставити ауторизацију произвођача опреме којом се доказује да је
понуђач овлашћени партнер за продају понуђене опреме.
Испорука и монтажа перфорираних носача каблова PNK-100, са свим
потребним спојним и монтажним прибором за плафонску, зидну
монтажу и монтажу у простору дуплог пода.
- Доставити ауторизацију произвођача опреме којом се доказује да је
понуђач овлашћени партнер за продају понуђене опреме.
Кабл за вентилаторе кондензатора (клима ормана) каблом N2XH-Y
3х2,5mm2. Кабл се поставља на кабловске носаче, делом на одстојне
обујмице по зиду и плафону, у челичним цевима ван објекта. Изводе
завршити на предвиђеном месту са 1m слободног краја.
Просечна дужина износи 22m.
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15

16
17

18

19
20

21

Провера исправности и испитивање изведене електричне инсталације,
са издавањем стручног налаза - атеста о прегледу инсталације и
извршеним електричним мерењима:
-мерење отпора уземљивача
-мерење отпора импедансе петље квара TN- S
-мерење отпора изолације електричних водова
-непрекидност главног заштитног проводника, главних и додатних
проводника за изједначавање потенцијала
-отпор галванских веза инсталације изједначавања потенцијала

пауш.

1

Израда пројекта адаптације електро инсталација.
ком.
Набавка и транспорт материјала, глетовање и бојење гипс-картон
преградних зидова и спуштеног плафона полудисперзивном бојом у
m²
тону по избору наручиоца са два премаза.
Обрачун по m2 изглетоване и обојене површине.
Kлима орман са директном еxпанзијом
Усис ваздуха одозго, иструјавање на доле у дупли под
Вентилатор ЕЦ радијални вентилатор са континуалном променом броја
обртаја
Број расхладних кругова 1 (један)
Број компресора 1 (један)
Тотални расхладни капацитет 23,5 кW за спољну т = 35°Ц и
унутрашњу т = 24 °Ц и 50% рел влажности
Сензибилни расхладни капацитет 20,4 кW за спољну т = 35°Ц и
унутрашњу т = 24 °Ц и 50% рел влажности
Проток ваздуха 5.100 м3/х на 150 Па
компл.
Микропроцесорски контролер УГ40
Расхладни флуид Р410А
Верзија Хлађење и одвлаживање
Филтер ЕУ4, аларм запрљаности филтера
Додатна опрема кондензатора регулатор притиска кондензације
Укупна електрична снага 6,8 кW компресор и 0,5 кW вентилатор
Специјални захтеви Рад у опсегу спољних температура -20 до +48 ºЦ
Непрекидан рад 24х / 365 дана у години, ауторестарт
Толеранција температуре ±1,5ºЦ
Кондензатор 1xПЕЦ 3Н 423 Електрицне снаге 0,60 кW.
Ниво звуц. притиска кл. ормана 56 дБ(А)
Набавка, испорука и монтажа постоља од челичних профила за ношење
kg
унутрашњих и спољних јединица.
Набавка, испорука и монтажа подних линијских решетки, тип НРЕ
ком.
600x255x30mm, производ Климаопрема или одговарајући.
Набавка, испорука и монтажа бакарних цеви димензија и квалитета
материјала по каталогу произвођача клима уређаја, одмашћених за
фреонске цевоводе за израду разводне мреже (парна+гасна). У цену
урачунати и сав потребан цевни фитинг. Димензије цеви су:

1

Ø16x1 мм

m
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2

200
5

18

22

23
24
25
26
27

28

29

Ø12x1 мм

m

18

Набавка, испорука и монтажа изолације за фреонске цевоводе, као и за
цеви за одвод кондензата, цевном изолацијом, на бази полиетиленске
пене, са парном браном, производ “WEISS INDUSTRIALE” или
одговарајуће тип “ISOTERM 373 Z CL1 METAL”(парна+гасна).

m

36

Набавка, испорука и монтажа PPR цеви DN40 за одвод кондензата,
m
комплет са потребним везним фитингом.
Набавка, испорука и монтажа PPR цеви DN20 за одвод кондензата,
m
комплет са потребним везним фитингом.
Набавка, испорука и монтажа кугла вентила R1/2" sа везама, спојним и
заптивним материјалом. Вентили у отвореном положају требају имати ком.
100% проток.
Набавка, испорука и монтажа електромагнетног вентила Р 1/2" са
ком.
електроповезивањем истог.
Демонтажа постојећег сплит клима уређаја, спољне и унутрашње
јединице и припадајуће фреонске, конденз и електроинсталације и компл.
његово одлагање на место које одреди наручилац.
Набавка и испорука материјала и затварање продора кроз
зидове бакарних цеви за фреон, цеви за одвод кондензата као и
припадајуће електро инсталације клима система, пожарно отпорном пауш.
смесом и обезбеђивање атеста о отпорности продора инсталација кроз
грађев. конструкције на пожар.
Припремно-завршни радови који укључују:
- упознавање са објектом
- упоређивање стварног стања са пројектом
- транспорт алата и материјала
- заштиту објекта при извођењу радова
- бушење отвора за пролаз инсталација
- затварање отвора за пролаз инсталација
пауш.
- пуштање опреме у рад
- функционална проба система
- израда чек листе и извештаја
- израда пројекта изведеног објекта
- завршно чишћење објекта и одвоз вишка материјала
- предаја радова наручиоцу.
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. Обавезни услови
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће, одређене чланом 75. ЗЈН, а чију испуњеност доказује на
следећи начин:
Р.
бр.
1.

2.

3.

4.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Да је понуђач регистрован код надлежног
органа, односно уписан у одговарајући
регистар (члан 75. став 1. тачка 1) ЗЈН)
Да понуђач и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан
ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ
организоване криминалне групе, да није
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА
осуђиван за кривична дела против привреде,
УЧЕШЋЕ
кривична дела против животне средине,
(образац 3 за понуђача и образац
кривично дело примања или давања мита,
4 за подизвођача), којом понуђач
кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка
под пуном материјалном и
2) ЗЈН)
кривичном одговорношћу
Да је понуђач измирио доспеле порезе,
потврђује да испуњава услове за
доприносе и друге јавне дажбине у складу са
учешће у поступку јавне набавке
прописима Републике Србије или стране
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и
државе, ако има седиште на њеној територији
став 2. ЗЈН
(члан 75. став 1. тачка 4) ЗЈН)
Да је понуђач при састављању своје понуде
поштовао обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као
и да нема забрану обављања делатности која
је на снази у време подношења понуде (члан
75. став 2. ЗЈН)
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2. Додатни услови
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
додатне услове за учешће, одређене чланом 76. ЗЈН и овом конкурсном документацијом,
а чију испуњеност доказује на следећи начин:
Р.
бр.
5.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
- КОПИЈЕ ОВЛАШЋЕЊА
- Да је понуђач овлашћен (ауторизован) од
(АУТОРИЗАЦИЈА)
стране произвођача добара која нуди.
издата
од стране произвођача
Овлашћење (ауторизацију) је потребно
доставити за понуђени клима орман, активну понуђеног клима ормана, активне
мрежне опреме, оптичких
мрежну
опрему,
оптичке
панеле,
панела, претерминисаних
претерминисане
оптичке
каблове
и
оптичких каблова и
перфориране носаче каблова и кабловске
канале (добра под редним бр. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, перфорираних носача каблова и
кабловских канала (добра под
10 и 18);
редним бр. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 и
18);

- Да понуђач има важеће сертификате ISO
9001 (систем управљања квалитетом), ISO
14001 (систем управљања заштитом животне
средине), OHSAS 18001 (систем управљања
заштитом здравља и безбедношћу на раду) и
ISO 27001 (систем управљања безбедношћу
информација), или одговарајуће.

6.

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

- КОПИЈЕ ВАЖЕЋИХ
СЕРТИФИКАТА
ISO 9001 (систем управљања
квалитетом), ISO 14001 (систем
управљања заштитом животне
средине), OHSAS 18001 (систем
управљања заштитом здравља и
безбедношћу на раду) и ISO
27001 (систем управљања
безбедношћу информација), или
одговарајући.

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
- ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ
Да понуђач, у тренутку подношења понуде,
КАПАЦИТЕТУ
има радно ангажовано најмање десет лица
(образац 5), у којој понуђач за
која ће бити одговорна за извршење уговора и
свако
од радно ангажованих лица
квалитет испоручених добара и изведених
наводи име и презиме, број,
радова:
назив и датум издавања лиценце
/ сертификата и врсту радног
- једно лице са важећом лиценцом 330
ангажовања
(радни однос, уговор
(одговорни
пројектант
машинских
о
делу,
уговор
о ПП пословима,
инсталација
–
термотехнике,
уговор о допунском раду и
термоенергетике, процесне и гасне технике),
слично);
- једно лице са са важећом лиценцом 430
(одговорни извођач радова
машинских
инсталација
–
термотехнике,
термоенергетике, процесне и гасне технике),
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- једно лице са важећом лиценцом 350
(одговорни пројектант електроенергетских
инсталација ниског и средњег напона),
- једно лице са са важећом лиценцом 450
(одговорни
извођач
радова
електроенергетских инсталација ниског и
средњег напона),
- једно лице са важећом лиценцом 353
(одговорни пројектант телекомуникационих
мрежа и система),
- једно лице са са важећом лиценцом 453
(одговорни
извођач
радова
телекомуникационих мрежа и система),
- једно лице сертификовано за инсталацију
понуђеног клима уређаја,
- три лица сертификована за инсталацију
пасивне телекомуникационе опреме,
- три лица сертификована за инсталацију
активне телекомуникационе опреме.

- КОПИЈЕ ЛИЦЕНЦИ
330, 430, 350, 450, 353 и 453
издатих од Инжењерске коморе
Србије;
- КОПИЈЕ ПОТВРДА ДА СУ
ЛИЦЕНЦЕ ВАЖЕЋЕ
издатих од Инжењерске коморе
Србије;
- КОПИЈЕ СЕРТИФИКАТА
издатих од произвођача
понуђеног клима уређаја и
понуђене пасивне и активне
телекомуникационе опреме.

3. Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. ЗЈН
Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености услова наведених
под 1, 2, 3. и 4, док услове наведене под 5. и 6. понуђач и подизвођач испуњавају заједно.
4. Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са
чланом 81. Закона
Носилац посла је дужан да за сваког понуђача из групе понуђача достави доказе о
испуњености услова наведених под 1, 2, 3. и 4, док услове наведене под 5. и 6. група
понуђача испуњава заједно.
5. Упутство како се доказује испуњеност услова из чл. 75. и 76. Закона
Испуњеност обавезних услова наведених под 1, 2, 3. и 4. понуђач доказује у складу са
чланом 77. став 4. ЗЈН – достављањем Изјаве о испуњености обавезних услова за учешће
(образац 3 за понуђача и образац 4 за подизвођача), којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН.
Испуњеност додатних услова наведених под 5. и 6. понуђач доказује достављањем
тражене документације.
Понуђач који је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре,
није дужан да достави доказе о испуњености услова наведених под 1, 2. и 3.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страници
надлежног органа, али је у понуди дужан да се позове на ту интернет страницу.
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Понуђач односно добављач 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.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, 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.
Наручилац ће, пре доношења одлуке о додели уговора, од понуђача чија је понуда на
основу извештаја Комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да тражи да
достави копије захтеваних доказа, а може да тражи на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа о испуњености услова.
Уколико понуђач у остављеном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави
тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Докази које ће наручилац захтевати пре доношења одлуке о додели уговора:
Р.
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
бр.
Да је понуђач регистрован код Правно лице и предузетник
надлежног органа, односно уписан у Извод из регистра Агенције за
одговарајући регистар (члан 75. став 1. привредне регистре, односно извод из
1.
тачка 1. ЗЈН)
регистра надлежног привредног суда
Физичко лице
Није применљиво
Да понуђач и његов законски заступник Правно лице
није осуђиван за неко од кривичних Извод из казнене евиденције, односно
дела као члан организоване криминалне уверење надлежног суда и надлежне
групе, да није осуђиван за кривична полицијске
управе
Министарства
дела против привреде, кривична дела унутрашњих послова да понуђач и
против животне средине, кривично дело његов
законски
заступник
није
примања или давања мита, кривично осуђиван за неко од кривичних дела као
дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2. члан организоване криминалне групе,
ЗЈН)
да није осуђиван за неко од кривичних
дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично
дело преваре, односно:
2.
2.1) Извод из казнене евиденције
основног и вишег суда на чијем је
подручју седиште домаћег правног
лица, односно седиште представништва
или огранка страног правног лица (за
понуђача) и
2.2) Извод из казнене евиденције
Посебног одељења (за организовани
криминал) Вишег суда у Београду (за
понуђача) и
2.3) Уверење из казнене евиденције
надлежне
полицијске
управе
Министарства унутрашњих послова за
страница 15 од 75

Да је понуђач измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије
или стране државе, ако има седиште на
њеној територији (члан 75. став 1. тачка
4. ЗЈН)
3.

4.

сваког од законских заступника (захтев
се подноси према месту рођења или
према месту пребивалишта) (за
законског заступника понуђача)
Предузетник и физичко лице
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 животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично
дело преваре, односно:
2.1) Уверење из казнене евиденције
надлежне
полицијске
управе
Министарства унутрашњих послова
(захтев се подноси према месту рођења
или према месту пребивалишта)
*Докази наведени под 2.1), 2.2) и 2.3) не
могу бити старији од два месеца пре
отварања понуда, односно морају бити
издати после 14. октобра 2017. године
Правно лице, предузетник и физичко
лице
Потврда да је понуђач измирио доспеле
порезе, доприносе и друге јавне
дажбине, односно:
3.1)
Уверење
Пореске
управе
Министарства финансија да је измирио
доспеле порезе и доприносе и
3.2) Уверење надлежне локалне
самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних
прихода
*Докази наведени под 3.1) и 3.2) не могу
бити старији од два месеца пре
отварања понуда, односно морају бити
издати после 14. октобра 2017. године

Да је понуђач при састављању своје
Правно лице, предузетник и физичко
понуде
поштовао
обавезе
које
лице
произилазе из важећих прописа о
Испуњеност овог услова понуђач
заштити на раду, запошљавању и
доказује достављањем Изјаве о
условима рада, заштити животне
испуњености обавезних услова за
средине, као и да нема забрану
учешће (образац 3 за понуђача и
обављања делатности која је на снази у
образац 4 за подизвођача) и наручилац
време подношења понуде (члан 75. став
неће тражити достављање другог доказа
2. ЗЈН)
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IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
1. Критеријум за доделу уговора
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
2. Начин на који ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје
две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће бити
додељен путем жребања, јавно, у присуству представника понуђача. Сви понуђачи чије
су понуде прихватљиве и који су исто рангирани, биће благовремено позвани да
присуствују поступку доделе уговора путем жребања. Приликом жребања,
представници понуђача ће на посебним хартијама унети име понуђача и ставити тако
попуњену хартију у идентичне празне коверте које добијају од чланова Комисије за јавну
набавку. Члан Комисије за јавну набавку ће коверте ручно промешати пред
представницима понуђача, а затим ће насумице извлачити коверте и рангирати понуде
према редоследу извлачења коверата, о чему се сачињава записник. У случају да се
уредно позвани представник понуђача не одазове позиву за жребање, чланови Комисије
за јавну набавку ће пред присутним овлашћеним представницима понуђача, у идентичну
празну коверту ставити хартију са именом одсутног понуђача, те ће и ова коверта
учествовати у поступку жребања. На исти начин ће бити поступано и ако поступку
жребања не присуствује ниједан понуђач.
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V ОБРАСЦИ
1. ПРОПРАТНИ ОБРАЗАЦ (попунити и залепити на коверту/кутију)

датум и сат подношења:
(попуњава Писарница)

ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ!
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА У ПОСТУПКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

- КУПОВИНА КЛИМА ОРМАНА РЕДНИ БРОЈ 43/2017

НАРУЧИЛАЦ:
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
НЕМАЊИНА 22-26
11000 БЕОГРАД
ПОНУЂАЧ:
назив:
адреса:
број телефона:
број телефакса:
електронска адреса:
име и презиме лица за контакт:
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2. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
1) Подносим понуду број ____________________ од __________ 2017. године за јавну
набавку добара у поступку мале вредности – куповина клима ормана, редни број
43/2017, а у складу са свим условима и захтевима из Конкурсне документације
објављене на Порталу јавних набавки дана 4. децембра 2017. године, укључујући и
све евентуалне измене наведеног документа:
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име или скраћени назив из
регистра АПР
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
Број текућег рачуна
Назив пословне банке код које се
води текући рачун
Статус понуђача (заокружити)
Врста правног лица (заокружити)

а) правно лице
б) предузетник
в) физичко лице
а) велико
б) средње
в) мало
г) микро

2) Понуду дајем (заокружити):
а) самостално
б) као заједничку понуду
в) са подизвођачем
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име или скраћени назив
из регистра АПР
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити
Део предмета набавке који ће
извршити
Пословно име или скраћени назив
из регистра АПР
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити
Део предмета набавке који ће
извршити
Напомена: Ову страницу по потреби копирати у довољном броју примерака
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Пословно име или скраћени назив
из регистра АПР
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
Пословно име или скраћени назив
из регистра АПР
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
Напомена: Ову страницу по потреби копирати у довољном броју примерака
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3) Рок важења понуде:
___ дана од дана отварања понуда (не краћи од 30 дана од дана отварања понуда).
4) Понуђена цена:
______________________ (словима: ______________________________________
______________________________________________________) динара без ПДВ,
______________________ (словима: ______________________________________
________________________________________________________) динара са ПДВ.
5) Структура понуђене цене:
опис добара
(сагласно минималним
техничким карактеристикама
из Техничке спецификације)

1

1
Оптички печ панел
24xLC MM 50/125mm
OM3 комплет:
LC MM OM3 дуплекс
адаптер, са керамичким

понуђена робна марка и
модел добара (детаљне
техничке карактеристике
морају бити приложене у
виду каталога, навођења
интернет странице и сл.)
2

јед.
мере

кол. по
јед.
мере

јед. цена
без ПДВ

укупна
цена
без ПДВ

јед. цена
са ПДВ

укупна
цена
са ПДВ

3

4

5

6

7

8

кмпл.

2
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уметком
(,,sleave"),
израђен у складу са
стандардoм IEC 61754-20.
Утиснут жиг произвођача
на телу адаптера. - 12 ком.
Дубина панела мора бити
максимално
200mm.
Заштита IP20 у складу са
EN60529, односно IK06 у
складу
са
EN62262.
Опрема мора бити у
складу са RoHS.

2

- Доставити ауторизацију
произвођача
опреме
којом се доказује да је
понуђач
овлашћени
партнер
за
продају
понуђене опреме.
Претерминисани
кабл
оптички са 12x50/125μm
OM3
влакана
за
унутрашњу
монтажу,
завршен LC оптичким
push-pull конекторима са
обе стране, дужине 30m.
Омотач без халогена који
развија мало дима при
горењу (LSHF). Затезна
сила 3000N у складу са
IEC
60794-1-2E1,

ком.
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4

Минимални
пречник
савијања 90mm у складу
са IEC 60794-1-2- E11.
Опрема мора бити у
складу са RoHS.

3

4

- Доставити ауторизацију
произвођача
опреме
којом се доказује да је
понуђач
овлашћени
партнер
за
продају
понуђене опреме.
Канал 25x40mm или сл,
LSZH пластични са
поклопцем, бели:
- унутрашњи пресек
канала 420mm2
- од пластике без
халогена, самогасеће, која
развија мало дима при
горењу
- Доставити ауторизацију
произвођача
опреме
којом се доказује да је
понуђач
овлашћени
партнер
за
продају
понуђене опреме.
Канал 16x16mm или сл,
LSZH
пластични
са
поклопцем, бели:

m

24

m

10
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-за полагање 2 U/UTP
инсталациона кабла
-од
пластике
без
халогена, самогасеће, која
развија мало дима при
горењу

5

- Доставити ауторизацију
произвођача
опреме
којом се доказује да је
понуђач
овлашћени
партнер
за
продају
понуђене опреме.
Приступни гигабитни L3
свич
минимум
24
порта10/100/1000T (RJ45)
- минимум 4 x 10G слота
- 10G слотови морају
подржавати пријем 1G
SFP и 10G SFP+ модула
- Подршка за технологију
виртуалног
стека
са
минимум
четири
јединице у стеку које су
дефинисане
и
функционишу
као
1
виртуални свич

кмпл.
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1

- Све неопходне лиценце
морају бити укључене у
понуду
- Двоструко интегрисано
напајање
- Подршка за Ethernet
ring
протокол
са
периодом
опоравка
мреже манјим од 50ms
- Брзина прослеђивања
пакета: мин 95 Mpps
- Switching fabric: мин 128
Gbps
- Мин 512 MB RAM, мин
64 MB Flash меморије
- Мин 16k MAC адреса
- Мин 40Gbps stacking
пропусног опсега
Приоритизација
саобраћаја на контролном
нивоу
у
циљу
обезбеђивања несметаног
саобраћаја за критичне
контролне податке
- Статичка и динамичка
агрегација линкова у
циљу
повећања
пропусног
опсега
и
спречавања
губитка
конекције у случају да
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дође до прекида на неком
од линкова
- Подршка за EEE (Energy
Efficient
Ethernet)
за
смањење
потрошње
енергије
када
на
портовима
нема
активности
или
је
активност смањена
- Подршка за STP root
guard
- Динамичко додељивање
VLAN-ova
- Подршка за Privatne
VLAN-ove који пружају
сигурност и изолацију
портова
за
више
корисника који користе
исти VLAN
- Ограничење протока
(bandwidth limiting) по
порту или по класи
саобраћаја
- Могућност активације
сва
три
механизма
аутентификације
–
802.1x, MAC-based и Web
based - истовремено на
истом порту на свичу
(Tri-authentification)
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Динамичко
додељивање VLAN-oва
- Конфигурабилне ACL
листе
за
менаџмент
саобраћај
- Подршка за sFow
мониторинг саобраћаја
- Усаглашеност са RoHS
директивом о ограничењу
употребе
опасних
супстанци у електричној
и електронској опреми
- Активни мониторинг
свих елемената система и
слање упозорења (SNMP
trap) у случају детекције
било
какве
неправилности у раду
- Активан мониторинг и
праћење нивоа примљене
снаге на оптичком порту
и аутоматска активација
упозорења или гашење
линка у случају детекције
прислушкивања
на
оптичком линку
- Подршка за UDLD –
детекција
једносмерне
везе и гашење портова на
детектованом линку у
циљу спречавања петљи
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- Kонзолни управљачки
порт са предње стране
ради лакшег приступа
Конфигурација
и
управљање: CLI / Telnet /
SNMP v1/v2c /v3 / Web
GUI
- Подршка за SSHv2 и
SSLv3
- Пуна произвођачка
гаранција на хардвер од
минимум 5 година
- Сервисна подршка у
трајању од годину дана
која омогућава виши ниво
подршке од стандардне
гаранције
укључујући
техничку подршку и
неограничени упдате и
упграде firmware-a
- Доставити ауторизацију
произвођача
опреме
којом се доказује да је
понуђач
овлашћени
партнер
за
продају
понуђене опреме, као и
ауторизацију
произвођача опреме да је
понуђач
овлашћени
сервисни партнер за
територију
Републике
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6

7

8

Србије и као такав
овлашћен
да
пружа
тражену
сервисну
подршку
Демонтажа и уклањање
постојеће
електричне
инсталације и прибора у
адаптираном
простору
(каблови,
светиљке,разводни
ормани
и
др.)
приближно 20m2
Идентификација,
испитивање
и
обележавање постојећих
струјних кругова који
напајању потрошаче по
суседним просторијама
израда
наставка
и
превезивање на нови
орман мрежни део.
Испорука и монтажа
перфорираних
носача
каблова PNK-300, са свим
потребним спојним и
монтажним прибором за
плафонску,
зидну
монтажу и монтажу у
простору дуплог пода.

пауш.

1

пауш.

1

m

4

- Доставити ауторизацију
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9

10

произвођача
опреме
којом се доказује да је
понуђач
овлашћени
партнер
за
продају
понуђене опреме.
Испорука и монтажа
перфорираних
носача
каблова PNK-200, са свим
потребним спојним и
монтажним прибором за
плафонску,
зидну
монтажу и монтажу у
простору дуплог пода.
- Доставити ауторизацију
произвођача
опреме
којом се доказује да је
понуђач
овлашћени
партнер
за
продају
понуђене опреме.
Испорука и монтажа
перфорираних
носача
каблова PNK-100, са свим
потребним спојним и
монтажним прибором за
плафонску,
зидну
монтажу и монтажу у
простору дуплог пода.

m

8

m

15

- Доставити ауторизацију
произвођача
опреме
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11

12

13

којом се доказује да је
понуђач
овлашћени
партнер
за
продају
понуђене опреме.
Кабл за вентилаторе
кондензатора
(клима
ормана) каблом N2XH-Y
3х2,5mm2.
Кабл
се
поставља на кабловске
носаче, делом на одстојне
обујмице по зиду и
плафону, у челичним
цевима
ван
објекта.
Изводе завршити на
предвиђеном месту са 1m
слободног краја.
Просечна дужина износи
22m.
Испорука и уградња
инсталације за клима
ормане каблом N2XH-J
5х6mm2 из простора.
Изводе завршити на
предвиђеном месту са 1m
слободног краја.
Просечна дужина износи
18m.
Испорука и монтажа
сабирне кутије сличне
типу PS-49 за повезивање
металних маса.

ком.

2

ком.

2

ком.

2
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14

15

На постојећу сабирницу
за
изједначавање
потенцијала (поред ГРО)
повезати нову сабирницу
за
изједначавање
потенцијала (поред РОИТ) проводником N2XHY 1X6mm2.
Провера исправности и
испитивање
изведене
електричне инсталације,
са издавањем стручног
налаза - атеста о прегледу
инсталације и извршеним
електричним мерењима:
-мерење отпора
уземљивача
-мерење отпора
импедансе петље квара
TN- S
-мерење отпора
изолације електричних
водова
-непрекидност главног
заштитног проводника,
главних и додатних
проводника за
изједначавање
потенцијала
-отпор галванских веза
инсталације

m

40

пауш.

1
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17

18

изједначавања
потенцијала
Израда
пројекта
адаптације
електро
инсталација.
Набавка и транспорт
материјала, глетовање и
бојење
гипс-картон
преградних зидова и
спуштеног
плафона
полудисперзивном бојом
у
тону
по
избору
наручиоца са два премаза.
Обрачун
по
m2
изглетоване и обојене
површине.
Kлима орман са
директном еxпанзијом
Усис ваздуха одозго,
иструјавање на доле у
дупли под
Вентилатор ЕЦ
радијални вентилатор са
континуалном променом
броја обртаја
Број расхладних кругова
1 (један)
Број компресора 1 (један)
Тотални расхладни
капацитет 23,5 кW за
спољну т = 35°Ц и

ком.

1

m²

12

компл.

2
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унутрашњу т = 24 °Ц и
50% рел влажности
Сензибилни расхладни
капацитет 20,4 кW за
спољну т = 35°Ц и
унутрашњу т = 24 °Ц и
50% рел влажности
Проток ваздуха 5.100
м3/х на 150 Па
Микропроцесорски
контролер УГ40
Расхладни флуид Р410А
Верзија Хлађење и
одвлаживање
Филтер ЕУ4, аларм
запрљаности филтера
Додатна опрема
кондензатора регулатор
притиска кондензације
Укупна електрична снага
6,8 кW компресор и 0,5
кW вентилатор
Специјални захтеви Рад у
опсегу спољних
температура -20 до +48
ºЦ
Непрекидан рад 24х /
365 дана у години,
ауторестарт
Толеранција температуре
±1,5ºЦ
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19

20

21

Кондензатор 1xПЕЦ 3Н
423 Електрицне снаге
0,60 кW.
Ниво звуц. притиска кл.
ормана 56 дБ(А)
Набавка, испорука и
монтажа постоља од
челичних профила за
ношење унутрашњих и
спољних јединица.
Набавка, испорука и
монтажа
подних
линијских решетки, тип
НРЕ
600x255x30mm,
производ Климаопрема
или одговарајући.
Набавка, испорука и
монтажа бакарних цеви
димензија и квалитета
материјала по каталогу
произвођача
клима
уређаја, одмашћених за
фреонске цевоводе за
израду разводне мреже
(парна+гасна). У цену
урачунати и сав потребан
цевни фитинг. Димензије
цеви су:
Ø16x1 мм

kg

200

ком.

5

m

18
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Ø12x1 мм

22

23

24

25

Набавка, испорука и
монтажа изолације за
фреонске цевоводе, као и
за
цеви
за
одвод
кондензата,
цевном
изолацијом,
на
бази
полиетиленске пене, са
парном браном, производ
“WEISS INDUSTRIALE”
или одговарајуће тип
“ISOTERM 373 Z CL1
METAL”(парна+гасна).
Набавка, испорука и
монтажа PPR цеви DN40
за одвод кондензата,
комплет са потребним
везним фитингом.
Набавка, испорука и
монтажа PPR цеви DN20
за одвод кондензата,
комплет са потребним
везним фитингом.
Набавка, испорука и
монтажа кугла вентила
R1/2" sа везама, спојним и
заптивним материјалом.
Вентили у отвореном
положају требају имати
100% проток.

m

18

m

36

m

5

m

3

ком.

4
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26

27

28

29

Набавка, испорука и
монтажа
електромагнетног
вентила
Р
1/2"
са
електроповезивањем
истог.
Демонтажа
постојећег
сплит клима уређаја,
спољне и унутрашње
јединице и припадајуће
фреонске, конденз и
електроинсталације
и
његово одлагање на место
које одреди наручилац.
Набавка
и
испорука
материјала и затварање
продора
кроз
зидове бакарних цеви за
фреон, цеви за одвод
кондензата
као
и
припадајуће
електро
инсталације
клима
система,
пожарно
отпорном
смесом
и
обезбеђивање атеста о
отпорности
продора
инсталација кроз грађев.
конструкције на пожар.
Припремно-завршни
радови који укључују:
- упознавање са објектом

ком.

1

компл.

2

пауш.

4

пауш.

1
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- упоређивање стварног
стања
са
пројектом
- транспорт алата и
материјала
- заштиту објекта при
извођењу
радова
- бушење отвора за пролаз
инсталација
- затварање отвора за
пролаз
инсталација
- пуштање опреме у рад
- функционална проба
система
- израда чек листе и
извештаја
израда
пројекта
изведеног
објекта
завршно
чишћење
објекта и одвоз вишка
материјала
предаја
радова
наручиоцу.
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА:
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/////////////////

6) Рок плаћања:
20 дана од дана пријема исправног рачуна и отпремнице о испорученим добрима и
изведеним радовима.
7) Рок извршења:
Четири месеца од увођења добављача у посао од стране наручиоца.
8) Место извршења:
Немањина 9, 11000 Београд.
Наручилац задржава право да одреди друго место извршења.
9) Квалитет:
У складу са позитивноправним прописима и захтевима из Техничке спецификације
(поглавље II).
10) Гарантни рок
Гарантни рок за изведене радове износи две годинe рачунајући од дана примопредаје
радова.
Гарантни рок за испоручена добра одређен је у понуди добављача, а не може бити краћи
од:
- пет година за пуну произвођачку гаранцију на хардвер,
- једна година за сервисну подршку која омогућава виши ниво подршке од стандардне
гаранције укључујући техничку подршку и неограничени упдате и упгрејд firmware-a).
11) Напомена:
Јединичне цене су фиксне.
У цену су укључени сви зависни и уобичајени пратећи трошкови понуђача. Ако
понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да их
одвојено искаже у динарима и урачуна у јединичну цену.
Износ увозне царине у динарима
Износ других дажбина у динарима
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Укупно у динарима
Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове наведене у
овој конкурсној документацији. Сагласни смо да наведени услови у целини
представљају саставни део уговора.
Упутство за попуњавање структуре понуђене цене:
У колону 5 уписати јединичну цену по јединици мере без обрачунатог пореза на додату
вредност за сваку ставку.
У колону 6 уписати укупну цену за сву количину без обрачунатог пореза на додату
вредност за сваку ставку.
У колону 7 уписати јединичну цену по јединици мере са обрачунатим порезом на додату
вредност за сваку ставку.
У колону 8 уписати укупну цену за сву количину са обрачунатим порезом на додату
вредност за сваку ставку.
Уписати укупну понуђену цену без ПДВ и укупну понуђену цену са ПДВ.
Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, потребно је да се
одвојено искаже у динарима и урачуна у јединичну цену, у посебној табели.
Напомена: детаљне техничке карактеристике понуђених добара морају бити
приложене у виду каталога, навођења интернет странице и сл.

датум:
____________________
место:
____________________

М.П.

потпис овлашћеног
лица понуђача
___________________
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3. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ
за јавну набавку добара у поступку мале вредности – куповина клима ормана, редни број
43/2017
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), понуђач _________________________________________,
са седиштем у ____________________, ул. ___________________________________
бр. ___, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу даје следећу изјаву:
ИЗЈАВА
Изричито наводим да испуњавам услове из члана 75. ЗЈН, и то:
- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (члан 75. став 1. тачка 1) ЗЈН);
- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, нису осуђивани за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН);
- 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)
(члан 75. став 1. тачка 3) ЗЈН);
- Понуђач поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и није му изречена мера
забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну
јавну набавку (члан 75. став 2. ЗЈН).

датум:
____________________
место:
____________________

М.П.

потпис овлашћеног
лица понуђача
___________________

Напомене:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити попуњена, потписана и
печатом оверена од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
По потреби, овај образац копирати у довољном броју примерака.
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4. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ
за јавну набавку добара у поступку мале вредности – куповина клима ормана, редни број
43/2017
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), понуђач _________________________________________,
са седиштем у ____________________, ул. ___________________________________
бр. ___, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу даје следећу изјаву:
ИЗЈАВА
Изричито наводим да испуњавам услове из члана 75. ЗЈН, и то:
- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (члан 75. став 1. тачка 1) ЗЈН);
- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, нису осуђивани за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН);
- 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) (члан 75. став 1. тачка 3) ЗЈН);
- Подизвођач поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и није му изречена мера
забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну
јавну набавку (члан 75. став 2. ЗЈН).

датум:
____________________
место:
____________________

М.П.

потпис овлашћеног
лица понуђача
___________________

Напомене:
Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
По потреби, овај образац копирати у довољном броју примерака.
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5. ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ
за јавну набавку добара у поступку мале вредности – куповина клима ормана, редни број
43/2017

име и презиме

број, назив и датум издавања
лиценце / сертификата

врста радног ангажовања
(радни однос, уговор о делу,
уговор о ПП пословима,
уговор о допунском раду и
сл.)

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни и уз ову изјаву
прилажем копије наведених лиценци и сертификата.
датум:
____________________
место:
____________________

М.П.

потпис овлашћеног
лица понуђача
___________________

Напомена: По потреби, овај образац копирати у довољном броју примерака.
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6. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
за јавну набавку добара у поступку мале вредности – куповина клима ормана, редни број
43/2017
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/12, 14/15 и 68/15), понуђач ____________________________________________,
са седиштем у _____________________, ул. __________________________________
бр. ___, даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

датум:
____________________
место:
____________________

М.П.

потпис овлашћеног
лица понуђача
___________________

Напомене:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити попуњена, потписана и
печатом оверена од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. По
потреби, овај образац копирати у довољном броју примерака.
У случају постојања основане сумње у истинитост ове изјаве, наручилац 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.

страница 45 од 75

7. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
за јавну набавку добара у поступку мале вредности – куповина клима ормана, редни број
43/2017
врста трошка

износ трошка у динарима

УКУПНО

Напомене:
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од наручиоца накнаду трошкова.
Уколико поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Достављање овог обрасца није обавезно.

датум:
____________________
место:
____________________

М.П.

потпис овлашћеног
лица понуђача
___________________
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VI МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ КЛИМА ОРМАНА
закључен између:

1. Републике Србије - Министарства правде,
са седиштем у Београду, Немањина 22-26, ПИБ:
108510096, МБ: 17855204, које заступа Нела
Кубуровић, министар (у даљем тексту: Купац)
и
2. ____________________________________, са
седиштем
у
____________________,
________________________________
_____,
ПИБ: ___________, МБ: ________ које заступа
________________________________________,
директор (у даљем тексту: Продавац) који у
потпуности одговара Купцу за извршење
уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача
- са подизвођачима:
_____________________________________, са
седиштем
у
____________________,
________________________________
_____,
ПИБ: ___________, МБ: ________, које заступа
__________________________, директор, за део
предмета набавке _________________________
_______________________________________, у
проценту укупне вредности од ___ % (не већи
од 50%);
_____________________________________, са
седиштем
у
____________________,
________________________________
_____,
ПИБ: ___________, МБ: ________, које заступа
__________________________, директор, за део
предмета набавке _________________________
_______________________________________, у
проценту укупне вредности од ___ % (не већи
од 50%);
- односно са члановима групе понуђача:
____________________________________, са
седиштем
у
____________________,
________________________________
_____,
ПИБ: ___________, МБ: ________, које заступа
_______________________________, директор
и __________________________________, са
седиштем
у
____________________,
________________________________
_____,
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ПИБ: ___________, МБ: ________, које заступа
_______________________________, директор
који одговарају неограничено солидарно према
Купцу, сагласно Споразуму о заједничком
наступању,
број:
___________
од
___________________ године, који је у прилогу
Уговора и чини његов саставни део (Прилог 1).

Уводне одредбе
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Купац на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12,
14/15 и 68/15) спровео поступак јавне набавке добара мале вредности чији је предмет
куповина клима ормана, редни број 43/2017;
- да је Продавац дана ________ (попуњава понуђач) 2017. године доставио понуду број:
___________ (попуњава понуђач) од _________ (попуњава понуђач) 2017. године,
која у потпуности одговара условима и захтевима из конкурсне документације, а која је
у прилогу Уговора и чини његов саставни део (Прилог 2);
- да је Купац уз примену критеријума најнижа понуђена цена донео Одлуку о додели
уговора број: 404-02-102/2017-12//// од //////////// 2017. године, којом је Уговор доделио
Продавцу.
Предмет Уговора
Члан 2.
Предмет Уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са купопродајом
клима ормана, конфигурацијом постојећих клима ормана и извођењем пратећих радова,
за потребе Дата центра судства у Немањиној 9 у Београду, у свему према понуди
Продавца и Техничкој спецификацији Купца која је у прилогу Уговора и чини његов
саставни део (Прилог 3), и то:
Р.
бр.

Назив и техничке карактеристике

1
2
3
4
5
6
7

(биће преузето из понуде добављача)
(биће преузето из понуде добављача)
(биће преузето из понуде добављача)
(биће преузето из понуде добављача)
(биће преузето из понуде добављача)
(биће преузето из понуде добављача)
(биће преузето из понуде добављача)
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Јед.
мере

Ко
л.

кмпл
.
ком.
m
m
кмпл
.
пау
ш.
пау
ш.

2
4
24
10
1
1
1

(биће преузето из понуде добављача)
(биће преузето из понуде добављача)
(биће преузето из понуде добављача)
(биће преузето из понуде добављача)
(биће преузето из понуде добављача)
(биће преузето из понуде добављача)
(биће преузето из понуде добављача)
(биће преузето из понуде добављача)
(биће преузето из понуде добављача)
(биће преузето из понуде добављача)
(биће преузето из понуде добављача)
(биће преузето из понуде добављача)
(биће преузето из понуде добављача)
(биће преузето из понуде добављача)
(биће преузето из понуде добављача)
(биће преузето из понуде добављача)
(биће преузето из понуде добављача)
(биће преузето из понуде добављача)
(биће преузето из понуде добављача)
(биће преузето из понуде добављача)
(биће преузето из понуде добављача)
(биће преузето из понуде добављача)
(биће преузето из понуде добављача)

m
4
m
8
m
15
ком.
2
ком.
2
ком.
2
m
40
пау
1
ш.
ком.
1
m²
12
комп
2
л.
kg
200
ком.
5
m
18
21
m
18
m
36
22
m
5
23
m
3
24
ком.
4
25
ком.
1
26
кмпл
2
27
.
пау
4
28
ш.
пау
1
29
ш.
Продавац се обавезује да преда добра и изведе радове који су предмет Уговора, а Купац
се обавезује да предметна добра и радове прими и плати Продавцу уговорену цену.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Уговорена цена
Члан 3.
Уговорена цена износи ________________________ (попуњава понуђач) (словима:
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________) (попуњава
понуђач) динара без ПДВ, односно ___________________________________
(попуњава понуђач) (словима: ________________________________________________
________________________________________________________________) (попуњава
понуђач) динара са ПДВ.
Уговорена цена обухвата цену предметних добара и радова и све остале трошкове који
су потребни за извршење Уговора, и то:

страница 49 од 75

опис добара и радова
(сагласно техничким
карактеристикама из
понуде Продавца)
1
Оптички печ панел
24xLC MM
50/125mm OM3
комплет:
LC MM OM3 дуплекс
адаптер,
са
керамичким уметком
(,,sleave"), израђен у
складу са стандардoм
IEC
61754-20.
Утиснут
жиг
произвођача на телу
адаптера. - 12 ком.
Дубина панела мора
бити
максимално
1
200mm. Заштита IP20
у складу са EN60529,
односно
IK06
у
складу са EN62262.
Опрема мора бити у
складу са RoHS.

2

- Доставити
ауторизацију
произвођача опреме
којом се доказује да
је понуђач
овлашћени партнер
за продају понуђене
опреме.
Претерминисани
кабл
оптички са
12x50/125μm
OM3
влакана
за
унутрашњу монтажу,
завршен
LC
оптичким push-pull
конекторима са обе
стране, дужине 30m.
Омотач без халогена
који развија мало
дима при горењу
(LSHF). Затезна сила

робна марка и
модел добара

јед.
мере

2

3

кол.
по
јед.
мере
4

(биће преузето из
понуде добављача)

кмпл.

2

(биће преузето из
понуде добављача)

ком.

4

страница 50 од 75

јед.
цена
без
ПДВ
5

укупна
цена
без
ПДВ
6

јед.
цена са
ПДВ

укупна
цена
са ПДВ

7

8

3000N у складу са IEC
60794-1-2E1,
Минимални пречник
савијања 90mm у
складу са IEC 607941-2- E11. Опрема
мора бити у складу са
RoHS.

3

4

- Доставити
ауторизацију
произвођача опреме
којом се доказује да
је понуђач
овлашћени партнер
за продају понуђене
опреме.
Канал 25x40mm или
сл, LSZH пластични
са поклопцем, бели:
- унутрашњи пресек
канала 420mm2
- од пластике без
халогена, самогасеће,
која развија мало
дима при горењу
- Доставити
ауторизацију
произвођача опреме
којом се доказује да
је понуђач
овлашћени партнер
за продају понуђене
опреме.
Канал 16x16mm или
сл, LSZH пластични
са поклопцем, бели:
-за полагање 2 U/UTP
инсталациона кабла
-од пластике без
халогена, самогасеће,
која развија мало
дима при горењу

(биће преузето из
понуде добављача)

m

24

(биће преузето из
понуде добављача)

m

10

- Доставити
ауторизацију
произвођача опреме
којом се доказује да
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5

је понуђач
овлашћени партнер
за продају понуђене
опреме.
Приступни гигабитни
L3 свич
минимум
24
порта10/100/1000T
(RJ-45)
- минимум 4 x 10G
слота
- 10G слотови морају
подржавати пријем
1G SFP и 10G SFP+
модула
Подршка
за
технологију
виртуалног стека са
минимум
четири
јединице у стеку које
су дефинисане и
функционишу као 1
виртуални свич
- Све неопходне
лиценце морају бити
укључене у понуду
Двоструко
интегрисано напајање
- Подршка за Ethernet
ring протокол са
периодом опоравка
мреже манјим од
50ms
Брзина
прослеђивања пакета:
мин 95 Mpps
- Switching fabric: мин
128 Gbps
- Мин 512 MB RAM,
мин 64 MB Flash
меморије
- Мин 16k MAC
адреса
- Мин 40Gbps stacking
пропусног опсега
Приоритизација
саобраћаја
на
контролном нивоу у
циљу обезбеђивања

(биће преузето из
понуде добављача)

кмпл.
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1

несметаног
саобраћаја
за
критичне контролне
податке
Статичка
и
динамичка агрегација
линкова
у
циљу
повећања пропусног
опсега и спречавања
губитка конекције у
случају да дође до
прекида на неком од
линкова
- Подршка за EEE
(Energy
Efficient
Ethernet) за смањење
потрошње енергије
када на портовима
нема активности или
је активност смањена
- Подршка за STP root
guard
Динамичко
додељивање VLANova
- Подршка за Privatne
VLAN-ove
који
пружају сигурност и
изолацију портова за
више корисника који
користе исти VLAN
Ограничење
протока (bandwidth
limiting) по порту или
по класи саобраћаја
Могућност
активације сва три
механизма
аутентификације
–
802.1x, MAC-based и
Web
based
истовремено на истом
порту на свичу (Triauthentification)
Динамичко
додељивање VLANoва
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Конфигурабилне
ACL
листе
за
менаџмент саобраћај
- Подршка за sFow
мониторинг
саобраћаја
- Усаглашеност са
RoHS директивом о
ограничењу употребе
опасних супстанци у
електричној
и
електронској опреми
Активни
мониторинг
свих
елемената система и
слање
упозорења
(SNMP trap) у случају
детекције било какве
неправилности у раду
Активан
мониторинг
и
праћење
нивоа
примљене снаге на
оптичком порту и
аутоматска
активација упозорења
или гашење линка у
случају
детекције
прислушкивања
на
оптичком линку
- Подршка за UDLD –
детекција
једносмерне везе и
гашење портова на
детектованом линку у
циљу
спречавања
петљи
Kонзолни
управљачки порт са
предње стране ради
лакшег приступа
- Конфигурација и
управљање: CLI /
Telnet / SNMP v1/v2c
/v3 / Web GUI
- Подршка за SSHv2 и
SSLv3
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6

7

- Пуна произвођачка
гаранција на хардвер
од минимум 5 година
- Сервисна подршка у
трајању од годину
дана која омогућава
виши ниво подршке
од
стандардне
гаранције укључујући
техничку подршку и
неограничени упдате
и упграде firmware-a
- Доставити
ауторизацију
произвођача опреме
којом се доказује да
је понуђач
овлашћени партнер
за продају понуђене
опреме, као и
ауторизацију
произвођача опреме
да је понуђач
овлашћени сервисни
партнер за
територију
Републике Србије и
као такав овлашћен
да пружа тражену
сервисну подршку
Демонтажа и
уклањање постојеће
електричне
инсталације и
прибора у
адаптираном
простору (каблови,
светиљке,разводни
ормани и др.)
приближно 20m2
Идентификација,
испитивање и
обележавање
постојећих струјних
кругова који
напајању потрошаче
по суседним
просторијама израда
наставка и

(биће преузето из
понуде добављача)

пауш.

1

(биће преузето из
понуде добављача)

пауш.

1
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8

превезивање на нови
орман мрежни део.
Испорука и монтажа
перфорираних носача
каблова PNK-300, са
свим
потребним
спојним и монтажним
прибором
за
плафонску,
зидну
монтажу и монтажу у
простору
дуплог
пода.

9

- Доставити
ауторизацију
произвођача опреме
којом се доказује да
је понуђач
овлашћени партнер
за продају понуђене
опреме.
Испорука и монтажа
перфорираних носача
каблова PNK-200, са
свим
потребним
спојним и монтажним
прибором
за
плафонску,
зидну
монтажу и монтажу у
простору
дуплог
пода.

10

- Доставити
ауторизацију
произвођача опреме
којом се доказује да
је понуђач
овлашћени партнер
за продају понуђене
опреме.
Испорука и монтажа
перфорираних носача
каблова PNK-100, са
свим
потребним
спојним и монтажним
прибором
за
плафонску,
зидну
монтажу и монтажу у

(биће преузето из
понуде добављача)

m

4

(биће преузето из
понуде добављача)

m

8

(биће преузето из
понуде добављача)

m

15
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простору
пода.

11

12

13

14

дуплог

- Доставити
ауторизацију
произвођача опреме
којом се доказује да
је понуђач
овлашћени партнер
за продају понуђене
опреме.
Кабл за вентилаторе
кондензатора (клима
ормана)
каблом
N2XH-Y 3х2,5mm2.
Кабл се поставља на
кабловске
носаче,
делом на одстојне
обујмице по зиду и
плафону, у челичним
цевима ван објекта.
Изводе завршити на
предвиђеном месту са
1m слободног краја.
Просечна дужина
износи 22m.
Испорука и уградња
инсталације за клима
ормане
каблом
N2XH-J 5х6mm2 из
простора.
Изводе
завршити
на
предвиђеном месту са
1m слободног краја.
Просечна дужина
износи 18m.
Испорука и монтажа
сабирне кутије
сличне типу PS-49 за
повезивање металних
маса.
На постојећу
сабирницу за
изједначавање
потенцијала (поред
ГРО) повезати нову
сабирницу за
изједначавање

(биће преузето из
понуде добављача)

ком.

2

(биће преузето из
понуде добављача)

ком.

2

(биће преузето из
понуде добављача)

ком.

2

(биће преузето из
понуде добављача)

m

40
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15

16

17

потенцијала (поред
РО-ИТ) проводником
N2XH-Y 1X6mm2.
Провера исправности
и
испитивање
изведене електричне
инсталације,
са
издавањем стручног
налаза - атеста о
прегледу инсталације
и
извршеним
електричним
мерењима:
-мерење отпора
уземљивача
-мерење отпора
импедансе петље
квара TN- S
-мерење отпора
изолације
електричних водова
-непрекидност
главног заштитног
проводника, главних
и додатних
проводника за
изједначавање
потенцијала
-отпор галванских
веза инсталације
изједначавања
потенцијала
Израда пројекта
адаптације електро
инсталација.
Набавка и транспорт
материјала,
глетовање и бојење
гипс-картон
преградних зидова и
спуштеног плафона
полудисперзивном
бојом у тону по
избору наручиоца са
два премаза.
Обрачун по m2
изглетоване и обојене
површине.

(биће преузето из
понуде добављача)

пауш.

1

(биће преузето из
понуде добављача)

ком.

1

(биће преузето из
понуде добављача)

m²

12

страница 58 од 75

18

Kлима орман са
директном
еxпанзијом
Усис ваздуха одозго,
иструјавање на доле
у дупли под
Вентилатор ЕЦ
радијални вентилатор
са континуалном
променом броја
обртаја
Број расхладних
кругова 1 (један)
Број компресора 1
(један)
Тотални расхладни
капацитет 23,5 кW за
спољну т = 35°Ц и
унутрашњу т = 24 °Ц
и 50% рел влажности
Сензибилни
расхладни капацитет
20,4 кW за спољну т
= 35°Ц и унутрашњу
т = 24 °Ц и 50% рел
влажности
Проток ваздуха 5.100
м3/х на 150 Па
Микропроцесорски
контролер УГ40
Расхладни флуид
Р410А
Верзија Хлађење и
одвлаживање
Филтер ЕУ4, аларм
запрљаности филтера
Додатна опрема
кондензатора
регулатор притиска
кондензације
Укупна електрична
снага 6,8 кW
компресор и 0,5 кW
вентилатор
Специјални захтеви
Рад у опсегу
спољних температура
-20 до +48 ºЦ

(биће преузето из
понуде добављача)

кмпл.

страница 59 од 75

2

19

20

21

22

Непрекидан рад 24х
/ 365 дана у години,
ауторестарт
Толеранција
температуре ±1,5ºЦ
Кондензатор 1xПЕЦ
3Н 423 Електрицне
снаге 0,60 кW.
Ниво звуц. притиска
кл. ормана 56 дБ(А)
Набавка, испорука и
монтажа постоља од
челичних профила за
ношење унутрашњих
и спољних јединица.
Набавка, испорука и
монтажа подних
линијских решетки,
тип НРЕ
600x255x30mm,
производ
Климаопрема или
одговарајући.
Набавка, испорука и
монтажа бакарних
цеви димензија и
квалитета материјала
по каталогу
произвођача клима
уређаја, одмашћених
за фреонске цевоводе
за израду разводне
мреже (парна+гасна).
У цену урачунати и
сав потребан цевни
фитинг. Димензије
цеви су:

(биће преузето из
понуде добављача)

kg

200

(биће преузето из
понуде добављача)

ком.

5

Ø16x1 мм

m

18

Ø12x1 мм

m

18

m

36

Набавка, испорука и
монтажа изолације за
фреонске цевоводе,
као и за цеви за
одвод кондензата,
цевном изолацијом,
на бази
полиетиленске пене,

(биће преузето из
понуде добављача)
(биће преузето из
понуде добављача)

(биће преузето из
понуде добављача)
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23

24

25

26

27

28

са парном браном,
производ “WEISS
INDUSTRIALE” или
одговарајуће тип
“ISOTERM 373 Z
CL1
METAL”(парна+гасн
а).
Набавка, испорука и
монтажа PPR цеви
DN40 за одвод
кондензата, комплет
са потребним везним
фитингом.
Набавка, испорука и
монтажа PPR цеви
DN20 за одвод
кондензата, комплет
са потребним везним
фитингом.
Набавка, испорука и
монтажа кугла
вентила R1/2" sа
везама, спојним и
заптивним
материјалом.
Вентили у отвореном
положају требају
имати 100% проток.
Набавка, испорука и
монтажа
електромагнетног
вентила Р 1/2" са
електроповезивањем
истог.
Демонтажа
постојећег сплит
клима уређаја,
спољне и унутрашње
јединице и
припадајуће
фреонске, конденз и
електроинсталације и
његово одлагање на
место које одреди
наручилац.
Набавка и испорука
материјала и

(биће преузето из
понуде добављача)

m

5

(биће преузето из
понуде добављача)

m

3

(биће преузето из
понуде добављача)

ком.

4

(биће преузето из
понуде добављача)

ком.

1

(биће преузето из
понуде добављача)

кмпл.

2

(биће преузето из
понуде добављача)

пауш.

4

страница 61 од 75

29

затварање продора
кроз
зидове бакарних цеви
за фреон, цеви за
одвод кондензата као
и припадајуће
електро инсталације
клима система,
пожарно отпорном
смесом и
обезбеђивање атеста
о отпорности
продора инсталација
кроз грађев.
конструкције на
пожар.
Припремно-завршни
радови који
укључују:
- упознавање са
објектом
- упоређивање
стварног стања са
пројектом
- транспорт алата и
материјала
- заштиту објекта при
извођењу радова
- бушење отвора за
пролаз инсталација
- затварање отвора за
пролаз инсталација
- пуштање опреме у
рад
- функционална
проба система
- израда чек листе и
извештаја
- израда пројекта
изведеног објекта
- завршно чишћење
објекта и одвоз
вишка материјала
- предаја радова
наручиоцу.

(биће преузето из
понуде добављача)

пауш.

1

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА:
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Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати услед повећања цене елемената на основу
којих су одређене.
Средства за обавезе по Уговору обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за
2017. годину („Службени гласник РС“, број 99/16). Плаћање обавеза које доспевају у
2017. години биће вршено до висине одобрених апропријација за ту намену, у складу са
законом којим се уређује буџет за 2017. годину. Плаћање обавеза које доспевају у 2018.
години биће вршено највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена
у 2018. години.
Начин, рок и услови плаћања
Члан 4.
Плаћање предметних добара и радова се врши једнократно, у року од 20 дана од дана
пријема исправног рачуна и отпремнице о испорученим добрима и изведеним радовима.
Даном пријема сматра се дан наведен на заводном штамбиљу Купца.
Плаћање се врши на рачун Продавца број: ____________________ (попуњава понуђач)
који се води код ____________________________________ (попуњава понуђач) банке.
Купац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са могућностима
извршења буџета Републике Србије.
По исплати уговорне цене на начин одређен Уговором, престају све финансијске обавезе
Купца према Продавцу услуга по основу и у вези са Уговором.
Уговорени рок
Члан 5.
Уговорени рок износи четири месеца рачунајући од дана увођења у посао Продавца од
стране Купца.
Увођење у посао се записнички констатује.
Виша сила
Члан 6.
Уговорени рок из члана 5. Уговора може се продужити изменом Уговора у следећим
случајевима:
- природни догађаји који имају карактер више силе,
- прекид извршења Уговора као последица мера предвиђених актима државних органа,
- ванредни друштвени догађаји који су законом утврђени као виша сила,
- друштвене појаве и друге околности изазване одлукама државних органа или актима
надлежних органа, за које није одговоран Продавац.
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У случају наступања околности из става 1. овог члана, уговорна страна која захтева
измену Уговора дужна је да докаже основаност тог захтева.
Захтев за продужење рока за извршење овог уговора Продавац подноси Купцу у писаном
облику, у року од 3 (три) дана од дана сазнања за наступање околности из става 1. овог
члана.
Не може се тражити измена Уговора због ванредних околности које су настале после
истека рока предвиђеног за извршење Уговора.
Средство финансијског обезбеђења
Члан 7.
Продавац је дужан да у року од десет дана од потписивања Уговора Купцу достави
банкарску гаранцију за добро извршење посла са клаузулама неопозива, безусловна,
наплатива на први позив и без права на приговор, у висини од 10% од уговорене цене
без ПДВ, са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока. Купац ће уновчити
банкарску гаранцију уколико Продавац не буде извршавао своје уговорне обавезе у
роковима и на начин предвиђен Уговором.
Продавац је дужан да истовремено са потписивањем записника о примопредаји
предметних добара и изведеним радовима Купцу достави банкарску гаранцију за
отклањање недостатака у гарантном року са клаузулама неопозива, безусловна,
наплатива на први позив и без права на приговор, у висини од 10% од уговорене цене
без ПДВ, са роком важења 30 дана дужим од гарантног рока. Купац ће уновчити
банкарску гаранцију уколико Продавац не буде извршавао своје гарантне обавезе у
роковима и на начин предвиђен Уговором.
Измена Уговора
Члан 8.
Купац може након закључења Уговора без спровођења поступка јавне набавке да повећа
обим предмета набавке, с тим да вредност Уговора може бити повећана максимално до
5% од укупне вредности Уговора, при чему укупна вредност повећања Уговора не може
да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.
Обавезе Продавца
Члан 9.
Продавац се обавезује да:
- у року од десет дана од потписивања Уговора преда Купцу банкарску гаранцију
за добро извршење посла, у свему у складу са чланом 7. Уговора;
- у року из члана 5. Уговора преда предметна добра и изведе радове;
- у случају нејасноћа у техничким захтевима Купца, пре поступања консултује
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Купца;
- у року од 20 дана од пријема обавештења отклони све видљиве и скривене
недостатке о којима га Купац обавести, о свом трошку;
- по извршеној испоруци и изведеним радовима сачини и са Купцем, или лицем
које Купац овласти, потпише записник о примопредаји;
- истовремено са потписивањем записника о примопредаји преда Купцу банкарску
гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, у свему у складу са чланом 7.
Уговора.
Обавезе Купца
Члан 10.
Купац се обавезује да:
- у року од десет дана од ступања на снагу Уговора Продавца уведе у посао и о
томе са њим сачини записник;
- Продавцу обезбеди приступ згради у Немањиној 9 у Београду;
- уредно изврши плаћање по рачуну који Продавац испостави;
- пажљиво прегледа примљена добра и изведене радове и о видљивим недостацима
обавести Продавца у року од три дана од извршене испоруке;
- о скривеним недостацима обавести Продавца у року од три дана од дана када их
је открио;
- по извршеној испоруци и изведеним радовима сачини и са Продавцем потпише
записник о примопредаји или овласти друго лице да то учини у његово име и за његов
рачун.
Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
Члан 11.
Купац верификује набавку, конфигурацију и изведене радове записником о
квантитативно-квалитативној примопредаји који потписује овлашћено лице Купца, или
на основу записника о извршеној испоруци, конфигурацији и извршеним радовима који
потписује овлашћено лице Купца, на основу достављене техничке документације
Продавца.
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених
добара и изведених радова, Продавац је дужан да утврђене недостатке отклони у року
од 20 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.
Гарантни рок
Члан 12.
Гарантни рок за изведене радове износи две годинe рачунајући од дана примопредаје
радова.
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Гарантни рок за испоручена добра одређен је у понуди добављача, а не може бити краћи
од:
- пет година за пуну произвођачку гаранцију на хардвер,
- једна година за сервисну подршку која омогућава виши ниво подршке од стандардне
гаранције укључујући техничку подршку и неограничени упдате и упгрејд firmware-a).
Накнада штете
Члан 13.
Продавац је дужан да Купцу надокнади штету коју причини Купцу својом кривицом или
грубом непажњом.
Уколико Купац у току извршења Уговора претрпи штету која је последица
неиспуњавања уговорних обавеза од стране Продавца, Продавац је одговоран за штету
коју Купац у том случају претрпи и дужан је да је надокнади.
Уговорне стране су сагласне да у случају наступања штете из става 1. овог члана
заједничка комисија утврди евентуалну одговорност Продавца, обим и висину штете, о
чему ће бити сачињен записник.
Уговорна казна
Члан 14.
Ако Продавац својом кривицом не испуни предмет Уговора у року одређеном у члану 5.
Уговора, дужан је да плати Купцу уговорну казну у висини од 2%о (два промила) од
уговорене цене за сваки календарски дан закашњења, с тим што износ тако одређене
уговорне казне не може бити прећи 5% (пет процената) од уговорене цене.
Купац ће извршити наплату уговорне казне активирањем банкарске гаранције за добро
извршење посла, без претходног пристанка Продавца, у ком случају се Продавац
обавезује да без одлагања, а најкасније у року од 3 дана од пријема позива Купца достави
нову банкарску гаранцију за добро извршење посла.
Право Купца на наплату уговорне казне не утиче на његово право да захтева накнаду
штете, односно уколико је Купац због закашњења Продавца са испуњењем предмета
Уговора претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, има право да захтева
разлику до потпуне накнаде штете.
Чување пословне тајне
Члан 15.
Продавац је дужан да чува пословне тајне Купца, као и да у оквиру својих активности
брине о угледу Купца и његове делатности.
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Раскид Уговора
Члан 16.
Купац има право да у било ком тренутку раскине Уговор. Раскид Уговора наступа по
протеку 15 (петнаест) дана од дана достављања писаног обавештења о раскиду.
У случају битних повреда одредаба Уговора или повреда које се понављају, Уговор може
да раскине свака уговорна страна. Раскид Уговора захтева се писаним путем, уз
раскидни рок од 30 (тридесет) дана.
Уговор може бити раскинут само уколико је друга страна у Уговору претходно
упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и уколико исте није
отклонила у остављеном року који не може бити краћи од 15 дана.
Раскид Уговора може да изврши само она уговорна страна која је своје обавезе из
Уговора у потпуности и благовремено извршила.
Завршне одредбе
Члан 17.
С обзиром на то да уговорне стране Уговор закључују у међусобном поверењу и
уважавању, исте истичу да ће га у свему извршавати према начелима савесности и
поштења.
На све што није регулисано Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима („Службени лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89,
„Службени лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Службени лист СЦГ“, бр. 1/03 – Уставна повеља).
На Уговор ће се примењивати и исти ће бити тумачен искључиво према прописима
Републике Србије.
Уговорне стране ће све евентуалне међусобне спорове који произилазе или су у вези са
Уговором решавати споразумно мирним путем.
Уколико споразумно – вансудско решење није могуће, уговорне стране су сагласне, што
својим потписима потврђују, да ће решавање спора поверити Привредном суду у
Београду.
Члан 18.
Уговорне стране сагласно изјављују да им је Уговор прочитан и протумачен, те га без
примедби потписују у знак своје слободно изражене воље.
Уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених представника уговорних страна.
Уговор је сачињен у четири истоветна примерка од којих свакој уговорној страни
припада по два примерка.
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за Продавца

за Купца

____________________________
, директор

__________________________
Нела Кубуровић, министар

Напомене:
Модел уговора понуђач и сваки члан групе понуђача мора да попуни, печатом овери и
потпише, чиме потврђује да је сагласан са његовом садржином.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, Модел уговора се оверава печатом и
потписује у складу са споразумом о заједничком наступању који је саставни део понуде.
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА
КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Обавезна садржина понуде
- Образац понуде (образац 2);
- Изјава понуђача о испуњености обавезних услова за учешће (образац 3);
- Изјава подизвођача о испуњености обавезних услова за учешће (образац 4), ако
понуђач понуду подноси са подизвођачем;
- Докази о испуњености додатних услова за учешће, наведени и описани у поглављу III;
- Изјава о независној понуди (образац 6);
- Образац трошкова припреме понуде (образац 7), ако се понуђач одлучи да искаже
трошкове припремања понуде;
- Модел уговора;
- Писмо о намерама пословне банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење
посла;
- Писмо о намерама пословне банке о издавању банкарске гаранције за отклањање
недостатака у гарантном року;
- Споразум о заједничком наступању, у случају подношења заједничке понуде;
- Каталог свих добара које понуђач нуди.
2. Језик на којем понуда треба да буде састављена
Понуда мора да буде састављена на српском језику. Део понуде који се односи на
Техничке спецификације може бити састављен и на енглеском језику. Уколико је
одређени документ у понуди дат на страном језику, понуђач је дужан да поред
документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик.
3. Начин подношења понуде
Обрасце и изјаве тражене у конкурсној документацији, односно податке који морају
бити њихов саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице их потписује и
печатом оверава. Уколико обрасце и изјаве потписује лице које није овлашћено за
заступање по решењу из регистра привредних субјеката, потребно је доставити
овлашћење за потписивање.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
Понуђач може поднети само једну понуду, у коверти/кутији затвореној на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На
коверту/кутију понуђач лепи Пропратни образац (образац 1), у који уписује податке о
свом тачном називу, адреси, броју телефона и факса, електронској пошти и имену и
презимену лица за контакт.
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
Јавна набавка није обликована у партије.
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4. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона
Понуђач може у било ком тренутку пре истека рока за подношење понуда да измени,
допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем, са ознаком: „Измена понуде –
не отварати“, „Допуна понуде – не отварати“ или „Опозив понуде – не отварати“ за јавну
набавку добара, редни број 43/2017.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа
накнадно доставља.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да измени, допуни или опозове
своју понуду.
5. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено
да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више
заједничких понуда
Понуђач 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, као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
6. Понуда са подизвођачем
Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да:
- у Обрасцу понуде наведе податке о подизвођачу, 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;
- за сваког од подизвођача достави доказе о испуњености услова на начин предвиђен у
поглављу III.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач, односно добављач, у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
7. Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача. Саставни део заједничке понуде је споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке, а који садржи податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који
ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и опис послова
сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
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Носилац посла дужан је да:
- у Обрасцу понуде наведе податке о свим понуђачима из групе понуђача;
- за сваког од понуђача из групе понуђача достави доказе о испуњености услова начин
предвиђен у поглављу III.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
8. Захтеви у погледу начина и услова плаћања
Плаћање се врши једнократно, у року од 20 дана од дана пријема исправног рачуна и
отпремнице о испорученим добрима и изведеним радовима.
Даном пријема сматра се дан наведен на заводном штамбиљу наручиоца.
9. Валута и начин на који треба да буде наведена и изражена цена у понуди
Цена у понуди се исказује у динарима.
Понуђена цена обухвата цену предметних добара и радова и све друге зависне трошкове.
Након закључења уговора о јавној набавци цена се не може мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена која значајно одступа у односу на
тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу
са понуђеним условима, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона, односно
захтеваће детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.
10. Средства финансијског обезбеђења
Банкарске гаранције морају бити безусловне, плативе на први позив, неопозиве и без
права на приговор, не могу да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних
које одреди наручилац, мање износе од оних који одреди наручилац или промењену
месну надлежност за решавање спорова.
Ако добављач поднесе гаранције стране банке, та банка мора имати додељен кредитни
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Банкарска гаранција за добро извршење посла
Понуђач је дужан да уз понуду достави писмо о намерама пословне банке да ће у корист
наручиоца издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% од
уговорене цене без ПДВ, са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока.
Добављач је дужан да у року од десет дана од потписивања уговора о јавној набавци
наручиоцу преда банкарску гаранцију за добро извршење посла.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију уколико добављач не буде извршавао своје
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року
Понуђач је дужан да уз понуду достави писмо о намерама пословне банке да ће у корист
наручиоца издати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, у
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висини од 10% од уговорене цене без ПДВ, са роком важења 30 дана дужим од гарантног
рока.
Добављач је дужан да истовремено са потписивањем записника о примопредаји
наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију уколико добављач не буде извршавао своје
гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
11. Измена уговора о јавној набавци
Наручилац може након закључења уговора без спровођења поступка јавне набавке да
повећа обим предмета набавке, с тим да вредност уговора може бити повећана
максимално до 5% од укупне вредности уговора, при чему укупна вредност повећања
уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним
набавкама.
12. Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику, 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 понуда.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде
заинтересовано лице ће упутити на адресу наручиоца: Министарство правде, Немањина
22-26, 11000 Београд, или на електронску адресу: javnenabavke@mpravde.gov.rs са
назнаком: Питања за јавну набавку, редни број 43/2017.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се
писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и
објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки. Уколико наручилац или
понуђач документ из поступка јавне набавке доставе путем електронске поште или
факсом, дужни су да од друге стране захтевају да на исти начин потврди пријем тог
документа, што је друга страна дужна да учини када је то неопходно као доказ да је
извршено достављање.
Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона.
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13. Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од
понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно
његовог подизвођача
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 и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У
случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се
понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
14. Обавештење из члана 74. став 2. Закона
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
15. Начин и рок подношења захтева за заштиту права
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице које 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 о
јавним набавкама.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим уколико 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 три дана пре истека рока за подношење понуда,
без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.
став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда, а након истека горе поменутог рока од три дана, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, 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 захтева, а подносилац захтева га није поднео
пре истека тог рока.
Захтев за заштиту права садржи: назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
назив и адресу наручиоца; податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о
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одлуци наручиоца; повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; чињенице
и доказе којима се повреде доказују; потпис подносиоца и потврду о уплати таксе из
члана 156. Закона о јавним набавкама.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, биће прихваћена:
1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе (РАТ) из члана 156.
Закона која садржи следеће:
- да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- да представља доказ о извршеној уплати РАТ (у потврди мора јасно да буде
истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе реализована);
- износ: 60.000 динара;
- број рачуна буџета: 840-30678845-06;
- шифра плаћања: 153 или 253;
- позив на број: ЈН 43/2017 – Министарство правде;
- сврха: такса за ЗЗП, Министарство правде, ЈН 43/2017;
- корисник: буџет Републике Србије;
- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата РАТ;
- потпис овлашћеног лица банке.
2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати
РАТ наведене под 1).
3) Потврда издата од стране Републике Србије – Министарства финансија – Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све напред поменуте елементе о
извршеној уплати РАТ наведене под 1) осим оних у алинејама 1 и 10, за подносиоце
захтева за заштиту права (корисници буџетских средстава, корисници средстава
организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава) који
имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора који се води
у Управи за трезор.
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте
елементе о извршеној уплати РАТ наведене под 1), за подносиоце захтева за заштиту
права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у
складу са законом и другим прописом.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана
пријема захтева за заштиту права.
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