РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Број: 404-01-343/2013-D0097
24.09.2013. године
Београд

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ЗА
РЕКОНСТРУКЦИЈУ БЕЗБЕДОНОСНОГ СИСТЕМА
ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ЦЕНТРАЛЕ
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 35/2013

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН 35/2013

1/67

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број
35/2013, деловодни број 404-01-343/2013-D0097 и Решења о образовању комисије за
јавну набавку бр. 35/2013, деловодни број 404-01-343/2013-D0097, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку добара за реконструкцију безбедоносног
система, за потребе Пореске управе-централе
ЈН бр. 35/2013
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
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XIV
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Министарство финансија, Пореска управа
Адреса: Београд, Саве Машковића 3-5
Интернет страница: www.purs.gov.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 35/2013 су добра за реконструкцију безбедоносног система
Пореске управе централе.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
7. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Драган Драгаш.
Е - mail адреса (или број факса): dragan.dragas@purs.gov.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 35/2013 је набавка добра за реконструкцију безбедоносног
система Пореске управе централе. Назив и ознака из општег речника набавке: 35125300
сигурносна камера, 48514000 програмски пакет за даљински приступ, 3882000 опрема
за даљинско управљање, 30216100 читачи магнетних картица.
Предмет јавне набавке обухвата: проверу исправности постојећих већ монтираних
каблова, да изврши набавку, монтажу и повезивање добара која су предмет јавне
набавке, демонтажу већ постојеће опреме која се неће користити, пуштање у рад
безбедоносног система (видео надзора, контроле приступа и система за даљинско
отварање крилне капије и противпожарне опреме) обука корисника за руковање и
одржавање система и испорука упутства за руковање.
Понуђач је у обавези да пре монтаже и повезивања добара који су предмет јавне
набавке изврши проверу исправности кабловске инфраструктуре и уколико има
примедби на исту, укаже наручиоцу на уочене недостатке, који ће исте отклонити.
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Након провере исправности већ постојеће кабловске инфраструктуре и отклањања
евентуалних недостатака, понуђач је дужaн да наручиоцу достави потврду да је исти
исправан и одговарајући за монтажу предметних добара.
Понуђач може да изврши обилазак локације у ул. Саве Машковића 3-5, Београд. на
којој ће бити монтирана и повезана опрема која је предмет јавне набавке, уз претходну
најаву на тел: 011/3950-591 или 011/3950-539, контакт особе су Драган Драгаш и
Љубиша Станојевић.

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Врста, техничке карактеристике (спецификације са минималним карактеристикама):

Опрема система видео надзора
Рб

Опис (минималне карактеристике)

Количина

1

PC видео сервер (мрежни видео рекордер) система видео надзора,
техничких карактеристика одговарајућих за управљање
комплетним системом видео надзора. Испорука, уградња и
повезивање. Базиран на Intel® процесору или одговарајући и
Windows 7 оперативном систему или одговарајућем са
преинсталираним софтвером за видео менаџмент. Видео
менаџмент софтвер треба да има следеће функционалности:
могућност прегледа снимљеног материјала преко клијентског
софтвера на рачунару, smarphone и tablet уређајима, могућност
инсталације софтвера за screen recording - надзор монитора
запослених, мултисерверска архитектура до 5 сервера, 64 камера
по серверу, подржава интеграцију са другим системима. Уграђан
web сервер за пун приступ сликама уживо као и снимљеном
материјалу. Подршка за Motion JPEG, MPEG-4 i H.264 формате
компресије. Снимање, преглед архиве и преглед уживо у
максималном FPS инсталираних камера. Видео улази: појединачно
прошириво куповином камера channel лиценци. Складишни
простор: 2 х 4ТB проширивим до 2 х 8ТB. DVD RW. Одговарајућа
графичка картица са подршком за 2 монитора. Интегрисани
мрежни адаптер 10/100/1000Mb/s. Тастатура и миш. Рек кућиште
са напајањем.

1

2

Лиценца за 24 камере инсталираног софтвера за видео менаџмент.

24
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3

Радна станица за централни мониторинг техничких
карактеристика одговарајућих за надгледање комплетног система
видео надзора, минималне конфигурације: Intel® процесор i5-3470
или одговарајући, RAM меморија 4096 DDR3, HDD 500GB SATA,
DVD RW, Windows 7 Professional 32bit или одговарајући у
комплету са тастатуром и мишем.

2

4

Монитори за радне станице: 24'' TFT Full HDTV 1080р монитор,
аналогни и HDMI улаз.

2

5

6

7

8

UPS уређај, Line-Interactiv технологија, фреквенција: 50 - 60Hz
auto-sensing, ефикасност: 95%, hot-swap батерије, interni Bypass,
улаз: 1 x IEC 320 C14, излаз: 6 x IEC 320 C13, аутономија: 5
минута са уграђеним батеријама (15 мин&50%) за непрекидно
напајање, са припадајућим сетом батерија, 1400VA/950W.
UPS уређај, offline технологија, излаз: 2 x IEC 320, аутономија: 20
мин на 100W за непрекидно напајање, са припадајућим сетом
батерија, 800VA/480W.
Box камера у спољном кућишту са IP66 заштитом од продора воде
и прашине, 1,3 Mpx, са варифокалним објективом 2.8-8mm са DCирисом, 30 fps у свим резолуцијама које камера подржава,
фабрички подржава 16:9 и 9:16 формат снимања за снимање уских
пролаза и ходника, PoE напајање, Onvif компатибилна, pixel
counter, минимална осетљивост 0,6 lux, подржава како статичку,
тако и адресу добијену од DHCP-сервера и мора подржавати IPv4
и IPv6 протоколе, јавни и отворен API, web сервер, вишеструки
нивои сигурности (HTTPS и SSL/TLS), опремљена видео бафером
за чувањљ пре и пост алармних видео снимака, дигитални PTZ,
детекцију покрета, активни tampering аларм, температурни опсег
од -20°C do +50°C, кућиште камере се напаја са PoE свича као и
камера.
Box камера у спољном кућишту са IP66 заштитом од продора воде
и прашине, Full HD 2Mpx/1080p, са варифокалним објективом 2.88mm са P-ирисом, 30 fps у свим резолуцијама које камера
подржава, фабрички подржава 16:9 и 9:16 формат снимања за
снимање уских пролаза и ходника, широки динамички опсег
(WDR), PoE напајање, Onvif компатибилна, подесиви pixel counter
за одређивање величине објеката у броју пиксела, омогућава
приказ текста на тзв. overllay (преклопљеној) површини,
укључујући датум и време, area masking за блокирање дела сцене
коју није дозвољено снимати, могућност удаљеног фокусирања
сцене из wеb интерфејса, аутоматски и ручни баланс беле боје,
функционалност оптимизације понашања камере при условима
слабе осветљености, минимална осетљивост 0,2 lux у колор или
0,04 lux b/w слици, подржава како статичку, тако и адресу
добијену од DHCP-сервера и мора подржавати IPv4 и IPv6
протоколе, јавни и отворен API, web сервер, вишеструки нивои
сигурности (HTTPS и SSL/TLS), опремљена видео бафером за
чување пре и пост алармних видео снимака, дигитални PTZ,
детекција покрета, активни tampering аларм, температурни опсег
од -20°C до +50°C, кућиште камере се напаја са PoE свича као и
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН 35/2013
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9

10

11

камера.
IP Мегапикселна унутрашња dome камера, варифокални објектив
2.8-10mm, 30 fps frame rate у свим резолуцијама које камера
подржава, PoE напајање, Onvif компатибилна, pixel counter,
осетљивост 0,9 lux, пре и пост аларм видео баферинг, дигитални
PTZ, детекција покрета.
Dome унутрашња камера у кућишту отпорном на померање, Full
HD 3Mpx/1080p, са варифокалним објективом 3-9mm са P-ирисом,
30 fps у свим резолуцијама које камера подржава, фабрички
подржава 16:9 и 9:16 формат снимања за снимање уских пролаза и
ходника, широки динамички опсег (WDR), PoE напајање, Onvif
компатибилна, pixel counter, омогућава приказ текста на тзв.
overllay (преклопљеној) површини, укључујући датум и време,
area masking за блокирање дела сцене коју није дозвољено
снимати, могућност удаљеног фокусирања сцене из wеb
интерфејса, баланс беле боје, функционалност оптимизације
понашања камере при условима слабе осветљености, минимална
осетљивост 0,5 lux у колор или 0,08 lux b/w слици, подржава како
статичку, тако и адресу добијену од DHCP-сервера и мора
подржавати IPv4 и IPv6 протоколе, јавни и отворен API, web
сервер, вишеструки нивои сигурности (HTTPS и SSL/TLS),
опремљена видео бафером за чување пре и пост алармних видео
снимака, дигитални PTZ, детекција покрета, активни tampering
аларм, температурни опсег од 0°C до +50°C.
Dome камера у vandal-proof кућишту, мегапикселна, са
електроником уграћеном у метално кућишт, са уграђеним LED
iluminatorima како би се омогућило снимање камере и у потпуном
мраку, са фиксним објективом 2.8mm са IC-корекцијом, 30 fps у
свим резолуцијама које камера подржава, фабрички подржава 16:9
и 9:16 формат снимања за уске пролазе и ходнике, PoE напајање,
Onvif компатибилна, pixel counter, минимална осетљивост 0,8 lux у
колор слици и 0,l lux при укљученим LED iluminatorima, подржава
како статичку, тако и адресу од DHCP-сервера и мора подржавати
IPv4 и IPv6 протоколе, јавни и отворен API, web сервер,
вишеструки ниво сигурности (HTTPS и SSL/TLS), опремљена
видео бафером за чувањљ пре и пост алармних видео снимака,
дигитални PTZ, детекцију покрета, активни tampering аларм, IK 10
заштита од удараца, темературни опсег од 0°C do +50°C.

2

2

4

Oпрема за прoширење система контроле приступа

1

Испорука, монтажа и повезивање читача – ИП уређаја за контролу
приступа и евиденцију радног времена са интегрисаним
софтвером, web сервер, регистровање корисника шифром и/или
Smart картицом, напајање 12VDC 5A, памти10.000 догађаја,
релејни и алармни улази, MASTER/SLAVE начин рада,
повезивање са базом података, LCD дисплеј. (Потребно је да
читачи буду компатибилни са постојећим системом за контролу
приступа, који се састоји од 14 читача iGuard LM520-FCS,
подржани softwerom iGuard 3.6)
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2

3
4

Испорука читача – ИП уређаја за контролу приступа и евиденцију
радног времена са интегрисаним софтвером, web сервер,
регистровање корисника шифром и/или Smart картицом,
напајање 12VDC 5A, памти10.000 догађаја, релејни и алармни
улази, MASTER/SLAVE начин рада, повезивање са базом
података, LCD дисплеј.(Потребно је да читачи буду компатибилни
са постојећим системом за контролу приступа, који се састоји од
14 читача iGuard LM520-FCS, подржани softwerom iGuard 3.6)
Испорука и монтажа релеа за повезивање електромагнетне браве и
читача.
Испорука, монтажа и повезивање електромагнетне браве, са
носачем и свим потребним материјалом

3

7
3

Oпрема за даљинско отварање крилне капије
1
2
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Демонтажа постојећих мотора, електронике и остале опреме која
се неће користити, са капије.
Набавка и уградња система са навојним вретеном за крилне
капије, која чине:
Реверзибилни мотор 24V , подесива сила вуче max. 4500N за
интензивну употребу, за крило max. 3-5м/400-500кг
Управљање електронике
Фреквентна картица
Фотоћелије
Трептуће светло
Двоканални дањински управљач

///////
///////
2
1
1
2
1
20

Противпожарна oпрема
1

Набавка и уградња противпожарне ампуле, намењене за локално
самоделујуће гашење почетних пожара. До самоактивације долази
при температури ватрогасне текућине од 90C. Ампула садржи 0,6 l
посебне ватрогасне течности и покрива 8 м3 простора.

5

Рок извршења: Рок за извршење односно за примопредају без примедби која укључује:
проверу исправности постојећих монтираних каблова, набавку и уградњу добара која
су предмет јавне набавке, демонтажу већ постојеће опреме која се неће користити,
пуштање у рад реконструисаног безбедоносног система, обука корисника за руковање и
одржавање система и испорука упутства за руковање. Рок за извршење не може бити
дужи од 25 дана од дана закључења уговора.
Место испоруке - Пореска управа-централа, ул. Саве Машковића 3-5, Београд.
Понуђач је у обавези да приликом подношења понуде достави техничку спецификацију
произвођача опреме за добра која понуди, на основу које ће наручилац утврдити да ли
понуђена добра испуњавају минималне захтеве описане у техничким карактеристике
датим у напред наведеној табели.

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН 35/2013

7/67

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО
ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У
СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА
Техничка документација и планови израђују се у складу са законом, техничким
прописима и стандардима који се односе на област из које је предмет јавне набавке.
Ова конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове.

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке
дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75.
ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3)
Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2.
Закона).
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1.2.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане
чл. 76. Закона и то:

1.2.1. Да поседује потврду/овлашћење произвођача/овлашћеног дистрибутера о
испоруци софтвера за видео менаџмент, за предметну јавну набавку.
Доказ: документ (потврда, овлашћење или неки други документ), издат од
стране
произвођача/овлашћеног дистрибутера софтвера за видео
менаџмент, да понуђач може да испоручи исти, за предметну јавну набавку
(ЈН 35/2013). Уколико је доказ на страном језику, понуђач је обавезан да
достави и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача.
1.2.2. Да има у радном односу 2 запослена лица обучена за рад (сервисирање) на
софтверу за видео менаџмент.
Доказ: сертификат о обучености лица издат од стране произвођача
софтвера за видео менаџмент, који понуђач нуди у својој понуди. Уколико
је доказ на страном језику, понуђач је обавезан да достави и превод на
српски језик, оверен од стране судског тумача.

1.3.

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

1.4.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

1.5.

Уколико је изабрани понуђач страно правно или физичко лице дужан је да
пре закључења уговора отвори нерезидентни динарски рачун и да
приликом закључења уговора достави доказ о истом.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ:
Правна лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште
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представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал
Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
неко од кривичних дела организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од
кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач
има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује 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
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ:
Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера
забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да
код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена
мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за
подношење понуда.
Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог
органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера
забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за
подношење понуда.
Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе
и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
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5) Услов из члана чл. 75. ст. 2. Закона - Доказ:
Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII).
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из тачке 1.2.1.
Доказ: документ (потврда, овлашћење или неки други документ), издат од стране
произвођача/овлашћеног дистрибутера софтвера за видео менаџмент, да понуђач може
да испоручи исти, за предметну јавну набавку (ЈН 35/2013). Уколико је доказ на
страном језику, понуђач је обавезан да достави и превод на српски језик, оверен од
стране судског тумача.
Доказ мора да буде издат после објављивања позива за подношење понуда и да је
важећи у моменту отварања понуда.
2) Услов из тачке 1.2.2.
Доказ: сертификат о обучености лица издат од стране произвођача софтвера за
видео менаџмент, који понуђач нуди у својој понуди. Уколико је доказ на
страном језику, понуђач је обавезан да достави и превод на српски језик, оверен
од стране судског тумача.
Доказ може да буде издат пре објављивања позива за подношење понуда и да је
важећи у моменту отварања понуда.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а
додатне услове испуњавају заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН 35/2013

11/67

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој
су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ
доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и
да је документује на прописани начин.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику. Сва документација која се односи на
понуду мора бити на српском језику. Сва достављена документација на страном језику
мора бити преведена на српски језик.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Министарство финансија, Пореска управа, Београд, Саве
машковића 3-5, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара за реконструкцију
безбедоносног система Пореске управе-централе, ЈН бр. 35/2013 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се доставља у року од 30 дана од дана објављивања позива за достављање
понуда на Порталу јавних набвки. Понуда се сматра благовременом уколико је
примљена од стране наручиоца до 24.10.2013. године до 12.00 часова.
Отварање понуда обавиће се истог дана, односно 24.10.2013. са почетком у 14.00
часова.
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Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и
сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
образац понуде (уредно попуњен, оверен печатом и потписан од стране
овлашћеног лица на посебно предвиђеном месту);
модел уговора (уредно попуњен, оверен печатом и потписан од стране
овлашћеног лица на посебно предвиђеном месту);
обрасце и изјаве који су дати у склопу конкурсне документације;
споразум о заједничком извршењу јавне набавке – доставља се у случају
подношења заједничке понуде);
техничке спецификације произвођача за понуђена добра
Банкарска гаранција за озбиљност понуде
Изјава на обрасцу банке да ће банка понуђачу издати банкарску гаранцију за
добро извршење посла уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија
Изјава на обрасцу банке да ће банка понуђачу издати банкарску гаранцију за
гарантни период уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија
ИЗРАДА ПОНУДЕ
- Понуда мора бити у складу са Законом о јавним набавкама, позивом за
подношење понуда и конкурсном документацијом,
- понуђач понуду доставља у писаном облику на обрасцима садржаним у
конкурсној документацији,
- 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,
- обрасце и изјаве дате у конкурсној документацији, односно податке који морају
бити њихов саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице понуђча
исте потписује и оверава печатом на посебно предвиђеним местима,
- потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и
прихватио све услове из конкурсне документације.
- евентуалне грешке настале приликом попуњавања образаца, изјава и модела
уговора из конкурсне документације и исправљене коректором или рукописом,
морају се оверити печатом и потписом одговорног лица,
- уколико понуду подноси група понуђача обрасце дате у конкурсно
документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понушача
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији,
изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и
кривичном одговорношћу (Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању
обавеза из чл. 75. став 2. Закона) који морају бити потписани и оверени печатом
од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе
да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у
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конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјаве
под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати
споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују
на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно
чл. 81. Закона.
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Министарство
финансија, Пореска управа, Београд, Саве Машковића 3-5, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара за реконструкцију безбедоносног система
Пореске управе-централе, ЈН бр. 35/2013 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара за реконструкцију безбедоносног система
Пореске управе-централе, ЈН бр. 35/2013 - НЕ ОТВАРАТИ ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара за реконструкцију безбедоносног система
Пореске управе-централе, ЈН бр. 35/2013 - НЕ ОТВАРАТИ ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара за реконструкцију безбедоносног
система Пореске управе-централе, ЈН бр. 35/2013 - НЕ ОТВАРАТИ ” .
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
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Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6)
Закона и то податке о:
члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
члану групе који ће у име групе понуђача потписати уговор,
члану групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
члану групе који ће издати рачун,
рачуну на који ће бити извршено плаћање,
обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени
у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок за плаћање не може бити краћи од 15 дана ни дужи од 45 дана од дана достављања
исправног рачуна, а по извршеној испоруци и инсталацији добара и пуштања у рад
безбедоносног система, односно по потписивању записника о примопредаји без
примедби.
Изабрани понуђач мора уз рачун да достави и Записник о примопредаји без примедби
који укључује: проверу исправности већ постојеће кабловске инфраструктуре,
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демонтажа већ постојеће опреме која се неће користити, испоруку и уградњу добара
која су предмет јавне набавке, пуштање у рад реконструисаног безбедоносног система,
обука корисника за руковање и одржавање система и испорука упутства за руковање.
8.2. Захтев у погледу места и рока испоруке добара, односно пуштања у рад
безбедоносног система.
Место испоруке добара је на локацији Наручиоца у ул. Саве Машковића 3-5 у Београду.
Рок испоруке добара, односно рок за пуштања у рад безбедоносног система не сме да
буде дужи од 25 дана од дана закључења уговора, а сматра се извршеним даном
потписивања Записника о примопредаји без примедби.
8.3. Захтеви у погледи гарантног рока.
Гарантни период за добра који су предмет набавке почиње да тече од дана потписивања
Записника о примопредаји без примедби.
8.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
Наручилац ће понуду која је неблаговремена, неодговарајућа, која прелази износ
процењене вредности јавне набавке одбити као неприхватљиву, као и понуду која има
битне недостатке.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена у понуди мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке.
У цену су урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији ове набавке као што
су: набавна цена, царина, шпедиција, организација превоза и истовара добара на
локације и у просторије које одреди одговорно лице Наручиоца, инсталација добара,
обука лица које одреди наручилац за рад на безбедносном систему и друге овде
неспоменуте трошкове који су у функцији испоруке и инсталације добара која су
предмет јавне набавке.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. ЗЈН.
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ
О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
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Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
11.1. Банкарска гаранција за озбиљност понуде
Као средства финансијског обезбеђења понуђач подноси банкарску гаранцију за
озбиљност понуде, са роком доспећа од најмање 30 дана од дана отварања понуда, која
мора да буду безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција не може да
садрже додатне услове за исплату, рокове краће од оних које је одредио наручилац,
износ мањи од оног који је одредио наручилац или промењену месну надлежност за
решавање спорова.
Ако изабрани понуђач поднесе банкарску гаранцију стране банке, та банка мора
имати најмање кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3
(инвестициони рејтинг).
Гаранција пословне банке за озбиљност понуде доставља се у износу од 5%
укупне вредности понуде, без ПДВ-а.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде дату уз
понуду у следећим случајевима:
- Уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју
понуду;
- Уколико понуђач којем је додељен уговор о јавној набавци одбије да закључи
уговор о јавној набавци;
- Уколико понуђач по позиву наручиоца да достави на увид оригинал или оверену
копију свих или појединих доказа о испуњености услова у року од пет дана од
дана позива исте не достави;
- Уколико у остављеном року не достави банкарску гаранцију за добро извршење
посла;
- Уколико одбије да продужи важење понуде, у случају подношења захтева за
заштиту права.
Банкарска гаранција за озбиљност понуде биће враћена понуђачима са којима
наручилац не буде закључио уговор.
11.2. Банкарска гаранција за добро извршење посла
Понуђач је дужан да уз понуду достави потписану и оверену изјаву, на обрасцу
банке, да ће наручиоцу, уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија,
приликом закључења уговора издати банкарску гаранцију за добро извршење посла у
висини од 10% од укупне вредности понуде, без ПДВ-а.
Банкарску гаранцију за добро извршење посла изабрани понуђач поднеће
наручиоцу приликом закључења уговора, у висини од 10% од укупне вредности понуде,
без ПДВ-а.
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Банкарска гаранција за добро извршење посла мора да важи још 10 дана од дана
истека рока за коначно извршење посла, односно од дана потписивања Записника о
примопредаји, без примедби.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност банкарске гаранције мора се продужити.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају
да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором.
11.3. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року
Понуђач је дужан да уз понуду достави потписану и оверену изјаву, на обрасцу
банке, да ће наручиоцу, уколико уговор буде закључен, доставити неопозиву, на први
позив наплативу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном периоду у
висини од 10% од укупне вредности понуде, без ПДВ, са роком важења 10 дана дужим
од дана истека гарантног рока.
Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року мора да важи још
10 дана од дана истека најдужег периода гарантног рока.
Банкарском гаранцијом за отклањање грешака у гарантном року, наручилац се
обезбеђује у случају да понуђач не изврши обавезу отклањања квара, који би могао да
умањи могућност коришћења безбедоносног система.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на e-mail: dragan.dragas@purs.gov.rs или факсом на број 011/3950591, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 35/2013.“
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона.
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14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу
буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама:
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла
издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 11.2. у делу VI Упутства
понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком
важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски
најповољнија понуда“. Начин примене методологије пондера је:
БП = П1 + П2 + П3 + П4
а према следећим елементима критеријума:
П1 – УКУПНА ЦЕНА...................................................................................... 70 пондера
П2 – ГАРАНЦИЈА ПОНУЂАЧА ЗА ИСПРАВНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ
МОНТИРАНЕ ОПРЕМЕ – ГАРАНТНИ РОК............................................... 14 пондера
П2.1. Гарантни рок опреме система видео надзора..........................10 пондера
П2.2. Гарантни рок опреме контроле приступа..................................2 пондера
П2.3. Гарантни рок опреме за даљинско отварања крилне капије....2 пондера
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П3 – РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ ......................................................................... 14 пондера
П3.1. Референтна листа за опрему система видео надзора....... 10 пондера
П3.2. Референтна листа за опрему контроле приступа............... 2 пондера
П3.3. Референтна листа за опрему за даљинско отварање
крилне капије..........................................................................2 пондера
П4 – УНИФОРМНОСТ КАМЕРА ЗА ВИДЕО НАДЗОР.............................. 2 пондера
УКУПНО..........................................................................................................100 пондера

П1 – УКУПНА ЦЕНА................................................................ 70 пондера
Највећи број пондера по овом елементу критеријума је 70. За овај елемент критеријума
предвиђена је следећа формула:
Понуда са најнижом понуђеном укупном ценом
П2 = --------------------------------------------------------------- x 70
Укупна цена из понуде која се рангира
П2 – ГАРАНЦИЈА ПОНУЂАЧА ЗА ИСПРАВНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ
МОНТИРАНЕ И ПОВЕЗАНЕ ОПРЕМЕ – ГАРАНТНИ РОК ...................14 пондера
Овај елемент критеријума се састоји од 3 подкритеријума и то:
П2.1. Гарантни рок опреме система видео надзора...........................10 пондера
П2.2. Гарантни рок за опрему контроле приступа..............................2 пондера
П2.3. Гарантни рок опреме за даљинско отварање крилне капије....2 пондера
П2= П2.1+ П2.2+П2.3
П2.1. Гарантни рок опреме система видео надзора...........................10 пондера
Највећи број пондера по овом елементу подкритеријума је 10. За овај елемент
подкритеријума предвиђена је следећа формула:
Гарантни рок опреме система видео надзора
понуде која се рангира
П2.1 = ------------------------------------------------------------------- x 10
Најдужи понуђени гарантни рок
опреме система видео надзора
П2.2. Гарантни рок опреме контроле приступа.................................2 пондера
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Највећи број пондера по овом елементу подкритеријума је 2. За овај елемент
подкритеријума предвиђена је следећа формула:
Гарантни рок опреме контроле приступа
понуде која се рангира
П2.2 = ------------------------------------------------------------------- x 2
Најдужи понуђени гарантни рок
опреме контроле приступа
П2.3. Гарантни рок опреме за даљинско отварање крилне капије.........2 пондера
Највећи број пондера по овом елементу подкритеријума је 2. За овај елемент
подкритеријума предвиђена је следећа формула:
Гарантни рок опреме за даљинско отварање
крилне капије понуде која се рангира
П2.3 = ------------------------------------------------------------------- x 2
Најдужи понуђени гарантни рок
опреме за даљинско отварање крилне капије
П3 – РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ.................................................................. 14 пондера
Овај елемент критеријума се састоји од 3 подкритеријума и то:
П3.1. Референтна листа за опрему система видео надзора........................ 10 пондера
П3.2. Референтна листа за опрему контроле приступа................................ 2 пондера
П3.3. Референтна листа за опрему за даљинско отварање крилне капије...2 пондера
П3= П3.1+ П3.2+П3.3
П3.1. Референтна листа за опрему система видео надзора.....................10 пондера
Највећи број пондера по овом елементу подкритеријума је 10. За овај елемент
подкритеријума предвиђена је следећа формула:
Износ референтне листе за опрему система видео
надзора понуде која се рангира
П3.1 = ------------------------------------------------------------------- x 10
Највећи износ референтне листе
за опрему система видео надзора
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН 35/2013

21/67

П3.2. Референтна листа за опрему контроле приступа...........................2 пондера
Највећи број пондера по овом елементу подкритеријума је 2. За овај елемент
подкритеријума предвиђена је следећа формула:
Износ референтне листе за опрему контроле
приступа понуде која се рангира
П3.2 = ------------------------------------------------------------------- x 2
Највећи износ референтне листе за
опрему контроле приступа
П3.3. Референтна листа за опрему за даљинско отварање крилне капије..2 пондера
Највећи број пондера по овом елементу подкритеријума је 2. За овај елемент
подкритеријума предвиђена је следећа формула:
Износ референтне листе за опрему за даљинско
отварање крилне капије понуде која се рангира
П3.3 = ------------------------------------------------------------------- x 2
Највећи износ референтне листе
за опрему за даљинско отварање крилне капије
П4 – УНИФОРМНОСТ КАМЕРА ЗА ВИДЕО НАДЗОР............................... 2 пондера
Највећи број пондера по овом елементу критеријума је 2. Уколико понуђач понуди у
својој понуди камере за видео надзор од истог произвођача (униформност камера) по
овом критеријуму добиће 2 пондера, у супротном добиће 0 пондера.
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који има већи број пондера према редоследу критеријума,
односно подкритеријума за избор најповољније понуде.
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у
поглављу XII конкурсне документације).
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19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на
email:dragan.dragas@purs.gov.rs, факсом на број 011/3953-483 или препорученом
пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није
другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву
на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева
за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права
је 10 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања
понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97
50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на
коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет
Републике Србије.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00
динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од
80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је
додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или
радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора
или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност
јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о
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отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 %
процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
1) Понуда бр _____________од ______ 2013. године за јавну набавку добара за
реконструкцију безбедоносног система пореске управе-централе, ЈН број35/2013
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

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

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1) Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2) Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

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

2)

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

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
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2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: ДОБРА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ БЕЗБЕДОНОСНОГ СИСТЕМА ПОРЕСКЕ УПРАВЕЦЕНТРАЛЕ
Табела бр. 1

ОПРЕМА СИСТЕМА ВИДЕО НАДЗОРА

Рб

Опис (минималне карактеристике)

1

PC видео сервер (мрежни видео рекордер)
система видео надзора, техничких
карактеристика одговарајућих за управљање
комплетним системом видео надзора.
Испорука, уградња и повезивање. Базиран на
Intel® процесору или одговарајући и Windows
7 оперативном систему или одговарајућем са
преинсталираним софтвером за видео
менаџмент. Видео менаџмент софтвер треба да
има следеће функционалности: могућност
прегледа снимљеног материјала преко
клијентског софтвера на рачунару, smarphone и
tablet уређајима, могућност инсталације
софтвера за screen recording - надзор монитора
запослених, мултисерверска архитектура до 5
сервера, 64 камера по серверу, подржава
интеграцију са другим системима. Уграђан web
сервер за пун приступ сликама уживо као и
снимљеном материјалу. Подршка за Motion
JPEG, MPEG-4 i H.264 формате компресије.
Снимање, преглед архиве и преглед уживо у
максималном FPS инсталираних камера. Видео

Произвођач
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Цена по
једициц
мере без
ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

улази: појединачно прошириво куповином
камера channel лиценци. Складишни простор: 2
х 4ТB проширивим до 2 х 8ТB. DVD RW.
Одговарајућа графичка картица са подршком за
2 монитора. Интегрисани мрежни адаптер
10/100/1000Mb/s. Тастатура и миш. Рек
кућиште са напајањем.
2

3

4

5

6

Лиценца за 24 камере инсталираног софтвера
за видео менаџмент.
Радна станица за централни мониторинг
техничких карактеристика одговарајућих за
надгледање комплетног система видео надзора,
минималне конфигурације: Intel® процесор i53470 или одговарајући, RAM меморија 4096
DDR3, HDD 500GB SATA, DVD RW, Windows
7 Professional 32bit или одговарајући у
комплету са тастатуром и мишем.
Монитори за радне станице: 24'' TFT Full
HDTV 1080р монитор, аналогни и HDMI улаз.
UPS уређај, Line-Interactiv технологија,
фреквенција: 50 - 60Hz auto-sensing,
ефикасност: 95%, hot-swap батерије, interni
Bypass, улаз: 1 x IEC 320 C14, излаз: 6 x IEC
320 C13, аутономија: 5 минута са уграђеним
батеријама (15 мин&50%) за непрекидно
напајање, са припадајућим сетом батерија,
1400VA/950W.
UPS уређај, offline технологија, излаз: 2 x IEC
320, аутономија: 20 мин на 100W за
непрекидно напајање, са припадајућим сетом
батерија, 800VA/480W.
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7

8

Box камера у спољном кућишту са IP66
заштитом од продора воде и прашине, 1,3 Mpx,
са варифокалним објективом 2.8-8mm са DCирисом, 30 fps у свим резолуцијама које камера
подржава, фабрички подржава 16:9 и 9:16
формат снимања за снимање уских пролаза и
ходника, PoE напајање, Onvif компатибилна,
pixel counter, минимална осетљивост 0,6 lux,
подржава како статичку, тако и адресу добијену
од DHCP-сервера и мора подржавати IPv4 и
IPv6 протоколе, јавни и отворен API, web
сервер, вишеструки нивои сигурности (HTTPS
и SSL/TLS), опремљена видео бафером за
чувањљ пре и пост алармних видео снимака,
дигитални PTZ, детекцију покрета, активни
tampering аларм, температурни опсег од -20°C
do +50°C, кућиште камере се напаја са PoE
свича као и камера.
Box камера у спољном кућишту са IP66
заштитом од продора воде и прашине, Full HD
2Mpx/1080p, са варифокалним објективом 2.88mm са P-ирисом, 30 fps у свим резолуцијама
које камера подржава, фабрички подржава
16:9 и 9:16 формат снимања за снимање уских
пролаза и ходника, широки динамички опсег
(WDR), PoE напајање, Onvif компатибилна,
подесиви pixel counter за одређивање величине
објеката у броју пиксела, омогућава приказ
текста на тзв. overllay (преклопљеној)
површини, укључујући датум и време, area
masking за блокирање дела сцене коју није
дозвољено снимати, могућност удаљеног
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9

фокусирања сцене из wеb интерфејса,
аутоматски и ручни баланс беле боје,
функционалност оптимизације понашања
камере при условима слабе осветљености,
минимална осетљивост 0,2 lux у колор или 0,04
lux b/w слици, подржава како статичку, тако и
адресу добијену од DHCP-сервера и мора
подржавати IPv4 и IPv6 протоколе, јавни и
отворен API, web сервер, вишеструки нивои
сигурности (HTTPS и SSL/TLS), опремљена
видео бафером за чување пре и пост алармних
видео снимака, дигитални PTZ, детекција
покрета, активни tampering аларм,
температурни опсег од -20°C до +50°C,
кућиште камере се напаја са PoE свича као и
камера.
IP Мегапикселна унутрашња dome камера,
варифокални објектив 2.8-10mm, 30 fps frame
rate у свим резолуцијама које камера подржава,
PoE напајање, Onvif компатибилна, pixel
counter, осетљивост 0,9 lux, пре и пост аларм
видео баферинг, дигитални PTZ, детекција
покрета.
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10

11

Dome унутрашња камера у кућишту отпорном
на померање, Full HD 3Mpx/1080p, са
варифокалним објективом 3-9mm са P-ирисом,
30 fps у свим резолуцијама које камера
подржава, фабрички подржава 16:9 и 9:16
формат снимања за снимање уских пролаза и
ходника, широки динамички опсег (WDR), PoE
напајање, Onvif компатибилна, pixel counter,
омогућава приказ текста на тзв. overllay
(преклопљеној) површини, укључујући датум и
време, area masking за блокирање дела сцене
коју није дозвољено снимати, могућност
удаљеног фокусирања сцене из wеb
интерфејса, баланс беле боје, функционалност
оптимизације понашања камере при условима
слабе осветљености, минимална осетљивост
0,5 lux у колор или 0,08 lux b/w слици,
подржава како статичку, тако и адресу добијену
од DHCP-сервера и мора подржавати IPv4 и
IPv6 протоколе, јавни и отворен API, web
сервер, вишеструки нивои сигурности (HTTPS
и SSL/TLS), опремљена видео бафером за
чување пре и пост алармних видео снимака,
дигитални PTZ, детекција покрета, активни
tampering аларм, температурни опсег од 0°C до
+50°C.
Dome камера у vandal-proof кућишту,
мегапикселна, са електроником уграћеном у
метално кућишт, са уграђеним LED
iluminatorima како би се омогућило снимање
камере и у потпуном мраку, са фиксним
објективом 2.8mm са IC-корекцијом, 30 fps у
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свим резолуцијама које камера подржава,
фабрички подржава 16:9 и 9:16 формат
снимања за уске пролазе и ходнике, PoE
напајање, Onvif компатибилна, pixel counter,
минимална осетљивост 0,8 lux у колор слици и
0,l lux при укљученим LED iluminatorima,
подржава како статичку, тако и адресу од
DHCP-сервера и мора подржавати IPv4 и IPv6
протоколе, јавни и отворен API, web сервер,
вишеструки ниво сигурности (HTTPS и
SSL/TLS), опремљена видео бафером за
чувањљ пре и пост алармних видео снимака,
дигитални PTZ, детекцију покрета, активни
tampering аларм, IK 10 заштита од удараца,
темературни опсег од 0°C do +50°C.

УКУПНО (1-11):
Табела бр. 2

1

OПРЕМА ЗА ПРOШИРЕЊЕ СИСТЕМА КОНТРОЛЕ ПРИСТУПА

Испорука, монтажа и повезивање читача – ИП
уређаја за контролу приступа и евиденцију
радног времена са интегрисаним софтвером,
web сервер, регистровање корисника
шифром и/или Smart картицом, напајање
12VDC 5A, памти10.000 догађаја, релејни и
алармни улази, MASTER/SLAVE начин рада,
повезивање са базом података, LCD дисплеј.
(Потребно је да читачи буду компатибилни са
постојећим системом за контролу приступа,
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2

3
4

који се састоји од 14 читача iGuard LM520FCS, подржани softwerom iGuard 3.6)
Испорука читача – ИП уређаја за контролу
приступа и евиденцију радног времена са
интегрисаним софтвером, web сервер,
регистровање корисника шифром и/или
Smart картицом, напајање 12VDC 5A,
памти10.000 догађаја, релејни и алармни улази,
MASTER/SLAVE начин рада, повезивање са
базом података, LCD дисплеј.(Потребно је да
читачи буду компатибилни са постојећим
системом за контролу приступа, који се састоји
од 14 читача iGuard LM520-FCS, подржани
softwerom iGuard 3.6)
Испорука и монтажа релеа за повезивање
електромагнетне браве и читача.
Испорука,
монтажа
и
повезивање
електромагнетне браве, са носачем и свим
потребним материјалом

3

7
3

УКУПНО (1-4):
Табела бр.3

1
2

OПРЕМА ЗА ДАЉИНСКО ОТВАРАЊЕ КРИЛНЕ КАПИЈЕ

Демонтажа постојећих мотора, електронике и
остале опреме која се неће користити, са
капије.
Набавка и уградња система са навојним
вретеном за крилне капије, која чине:

///////

///////

паушал

////////

///////

///////

///////

///////
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///////

///////

3.1

Реверзибилни мотор 24V, подесива сила вуче
max. 4500N за интензивну употребу, за крило
max. 3-5м/400-500кг

2

3.2

Управљање електронике

1

3.3

Фреквентна картица

1

3.4

Фотоћелије

2

3.5

Трептуће светло

1

3.6

Двоканални даљински управљач

20

УКУПНО (1-3):
Табела бр 4.

1

ПРОТИВПОЖАРНА OПРЕМА

Набавка и уградња противпожарне ампуле,
намењене за локално самоделујуће гашење
почетних пожара. До самоактивације долази при
температури ватрогасне текућине од 90C. Ампула
садржи 0,6 l посебне ватрогасне течности и
покрива 8 м3 простора.

5

УКУПНО (1-1):
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Табела бр. 5.

2

Опрема система видео надзора зграде Пореске управе
Централа (табела бр. 1 - укупно)
Oпрема за прoширење система контроле приступа

3

Oпрема за даљинско отварање крилне капије

4

Противпожарна oпрема (табела бр. 4 - укупно)

1

Укупна цена
без ПДВ-а

Назив опреме

Рб

(табела бр. 2 - укупно)
(табела бр. 3 - укупно)

УКУПНО (1-4)

Укупна цена без ПДВ-а (табела бр. 5)
Укупна цена са ПДВ-ом (табела бр. 5)
Гарантно рок за опрему система видео надзора
Гарантно рок за опрему контроле приступа
Гарантни рок за опрему за даљинско отварање крилне капије
Рок плаћања од пријема рачуна (не краће од 15 дана ни дуже од 45 дана)
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН 35/2013
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Укупна цена
са ПДВ-ом

Рок за испоруку, монтажу и пуштање у рад безбедоносног система од дана
закључења уговора (не дуже од 25 дана)
Рок важења понуде (не краћи од 30 дана)

Датум

Понуђач
М. П.

________________________

_____________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити
образац понуде.
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ БЕЗБЕДОНОСНОГ
СИСТЕМА
Закључен између:

Министарства финансија, Пореска управа, Београд, Саве
Машковића 3-5, ПИБ 100020943, матични број 17862146,
(у даљем тексту Наручилац) коју заступа, на основу решења
Владе о постављењу вршиоца дужности директора
Пореске управе у Министарству финансија 24 број 1199004/2012-1 од 13.12.2012. године, в.д. директора Иван Симич
и
............................................................................(у даљем у
даљем тексту: Добављач) са седиштем у.........................
.........................................., улица ........................................, ПИБ
:.......................... Матични број: ........................... Број рачина
............................................ Назив банке:....................................
Телефон:................. .Телефакс:............................ кога заступа
......................................................................................................
(у даљем тексту: Добављач)

Основ уговора:
ЈН Број: 35/2013
Број и датум одлуке о додели уговора:____________________________.
Понуда изабраног понуђача бр. ________________________ од _________ 2013. године,
која је саставни део уговора.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка и испорука опреме (видео надзора, контроле
приступа и система за даљинско отварање крилне капије и противпожарне опреме),
понуђених техничких карактеристика датих у табелама, за потребе Пореске управе
Централе, и то:
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Табела бр. 1

ОПРЕМА СИСТЕМА ВИДЕО НАДЗОРА

Рб

Опис (минималне карактеристике)

1

PC видео сервер (мрежни видео рекордер)
система видео надзора, техничких
карактеристика одговарајућих за управљање
комплетним системом видео надзора.
Испорука, уградња и повезивање. Базиран на
Intel® процесору или одговарајући и Windows
7 оперативном систему или одговарајућем са
преинсталираним софтвером за видео
менаџмент. Видео менаџмент софтвер треба да
има следеће функционалности: могућност
прегледа снимљеног материјала преко
клијентског софтвера на рачунару, smarphone и
tablet уређајима, могућност инсталације
софтвера за screen recording - надзор монитора
запослених, мултисерверска архитектура до 5
сервера, 64 камера по серверу, подржава
интеграцију са другим системима. Уграђан web
сервер за пун приступ сликама уживо као и
снимљеном материјалу. Подршка за Motion
JPEG, MPEG-4 i H.264 формате компресије.
Снимање, преглед архиве и преглед уживо у
максималном FPS инсталираних камера. Видео
улази: појединачно прошириво куповином
камера channel лиценци. Складишни простор: 2
х 4ТB проширивим до 2 х 8ТB. DVD RW.

Произвођач
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Количина
(ком)
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Цена по
једициц
мере без
ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

Одговарајућа графичка картица са подршком за
2 монитора. Интегрисани мрежни адаптер
10/100/1000Mb/s. Тастатура и миш. Рек
кућиште са напајањем.
2

3

4

5

6

7

Лиценца за 24 камере инсталираног софтвера
за видео менаџмент.
Радна станица за централни мониторинг
техничких карактеристика одговарајућих за
надгледање комплетног система видео надзора,
минималне конфигурације: Intel® процесор i53470 или одговарајући, RAM меморија 4096
DDR3, HDD 500GB SATA, DVD RW, Windows
7 Professional 32bit или одговарајући у
комплету са тастатуром и мишем.
Монитори за радне станице: 24'' TFT Full
HDTV 1080р монитор, аналогни и HDMI улаз.
UPS уређај, Line-Interactiv технологија,
фреквенција: 50 - 60Hz auto-sensing,
ефикасност: 95%, hot-swap батерије, interni
Bypass, улаз: 1 x IEC 320 C14, излаз: 6 x IEC
320 C13, аутономија: 5 минута са уграђеним
батеријама (15 мин&50%) за непрекидно
напајање, са припадајућим сетом батерија,
1400VA/950W.
UPS уређај, offline технологија, излаз: 2 x IEC
320, аутономија: 20 мин на 100W за
непрекидно напајање, са припадајућим сетом
батерија, 800VA/480W.
Box камера у спољном кућишту са IP66
заштитом од продора воде и прашине, 1,3 Mpx,
са варифокалним објективом 2.8-8mm са DCКонкурсна документација у отвореном поступку за ЈН 35/2013
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8

ирисом, 30 fps у свим резолуцијама које камера
подржава, фабрички подржава 16:9 и 9:16
формат снимања за снимање уских пролаза и
ходника, PoE напајање, Onvif компатибилна,
pixel counter, минимална осетљивост 0,6 lux,
подржава како статичку, тако и адресу добијену
од DHCP-сервера и мора подржавати IPv4 и
IPv6 протоколе, јавни и отворен API, web
сервер, вишеструки нивои сигурности (HTTPS
и SSL/TLS), опремљена видео бафером за
чувањљ пре и пост алармних видео снимака,
дигитални PTZ, детекцију покрета, активни
tampering аларм, температурни опсег од -20°C
do +50°C, кућиште камере се напаја са PoE
свича као и камера.
Box камера у спољном кућишту са IP66
заштитом од продора воде и прашине, Full HD
2Mpx/1080p, са варифокалним објективом 2.88mm са P-ирисом, 30 fps у свим резолуцијама
које камера подржава, фабрички подржава
16:9 и 9:16 формат снимања за снимање уских
пролаза и ходника, широки динамички опсег
(WDR), PoE напајање, Onvif компатибилна,
подесиви pixel counter за одређивање величине
објеката у броју пиксела, омогућава приказ
текста на тзв. overllay (преклопљеној)
површини, укључујући датум и време, area
masking за блокирање дела сцене коју није
дозвољено снимати, могућност удаљеног
фокусирања сцене из wеb интерфејса,
аутоматски и ручни баланс беле боје,
функционалност оптимизације понашања
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН 35/2013
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9

10

камере при условима слабе осветљености,
минимална осетљивост 0,2 lux у колор или 0,04
lux b/w слици, подржава како статичку, тако и
адресу добијену од DHCP-сервера и мора
подржавати IPv4 и IPv6 протоколе, јавни и
отворен API, web сервер, вишеструки нивои
сигурности (HTTPS и SSL/TLS), опремљена
видео бафером за чување пре и пост алармних
видео снимака, дигитални PTZ, детекција
покрета, активни tampering аларм,
температурни опсег од -20°C до +50°C,
кућиште камере се напаја са PoE свича као и
камера.
IP Мегапикселна унутрашња dome камера,
варифокални објектив 2.8-10mm, 30 fps frame
rate у свим резолуцијама које камера подржава,
PoE напајање, Onvif компатибилна, pixel
counter, осетљивост 0,9 lux, пре и пост аларм
видео баферинг, дигитални PTZ, детекција
покрета.
Dome унутрашња камера у кућишту отпорном
на померање, Full HD 3Mpx/1080p, са
варифокалним објективом 3-9mm са P-ирисом,
30 fps у свим резолуцијама које камера
подржава, фабрички подржава 16:9 и 9:16
формат снимања за снимање уских пролаза и
ходника, широки динамички опсег (WDR), PoE
напајање, Onvif компатибилна, pixel counter,
омогућава приказ текста на тзв. overllay
(преклопљеној) површини, укључујући датум и
време, area masking за блокирање дела сцене
коју није дозвољено снимати, могућност
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН 35/2013
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11

удаљеног фокусирања сцене из wеb
интерфејса, баланс беле боје, функционалност
оптимизације понашања камере при условима
слабе осветљености, минимална осетљивост
0,5 lux у колор или 0,08 lux b/w слици,
подржава како статичку, тако и адресу добијену
од DHCP-сервера и мора подржавати IPv4 и
IPv6 протоколе, јавни и отворен API, web
сервер, вишеструки нивои сигурности (HTTPS
и SSL/TLS), опремљена видео бафером за
чување пре и пост алармних видео снимака,
дигитални PTZ, детекција покрета, активни
tampering аларм, температурни опсег од 0°C до
+50°C.
Dome камера у vandal-proof кућишту,
мегапикселна, са електроником уграћеном у
метално кућишт, са уграђеним LED
iluminatorima како би се омогућило снимање
камере и у потпуном мраку, са фиксним
објективом 2.8mm са IC-корекцијом, 30 fps у
свим резолуцијама које камера подржава,
фабрички подржава 16:9 и 9:16 формат
снимања за уске пролазе и ходнике, PoE
напајање, Onvif компатибилна, pixel counter,
минимална осетљивост 0,8 lux у колор слици и
0,l lux при укљученим LED iluminatorima,
подржава како статичку, тако и адресу од
DHCP-сервера и мора подржавати IPv4 и IPv6
протоколе, јавни и отворен API, web сервер,
вишеструки ниво сигурности (HTTPS и
SSL/TLS), опремљена видео бафером за
чувањљ пре и пост алармних видео снимака,
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН 35/2013
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дигитални PTZ, детекцију покрета, активни
tampering аларм, IK 10 заштита од удараца,
темературни опсег од 0°C do +50°C.

УКУПНО (1-11):
Табела бр. 2

1

2

OПРЕМА ЗА ПРOШИРЕЊЕ СИСТЕМА КОНТРОЛЕ ПРИСТУПА

Испорука, монтажа и повезивање читача – ИП
уређаја за контролу приступа и евиденцију
радног времена са интегрисаним софтвером,
web сервер, регистровање корисника
шифром и/или Smart картицом, напајање
12VDC 5A, памти10.000 догађаја, релејни и
алармни улази, MASTER/SLAVE начин рада,
повезивање са базом података, LCD дисплеј.
(Потребно је да читачи буду компатибилни са
постојећим системом за контролу приступа,
који се састоји од 14 читача iGuard LM520FCS, подржани softwerom iGuard 3.6)
Испорука читача – ИП уређаја за контролу
приступа и евиденцију радног времена са
интегрисаним софтвером, web сервер,
регистровање корисника шифром и/или
Smart картицом, напајање 12VDC 5A,
памти10.000 догађаја, релејни и алармни улази,
MASTER/SLAVE начин рада, повезивање са
базом података, LCD дисплеј.(Потребно је да
читачи буду компатибилни са постојећим
системом за контролу приступа, који се састоји
од 14 читача iGuard LM520-FCS, подржани
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН 35/2013
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3
4

softwerom iGuard 3.6)
Испорука и монтажа релеа за повезивање
електромагнетне браве и читача.
Испорука,
монтажа
и
повезивање
електромагнетне браве, са носачем и свим
потребним материјалом

7
3

УКУПНО (1-4):
Табела бр.3
1
2
3.1

OПРЕМА ЗА ДАЉИНСКО ОТВАРАЊЕ КРИЛНЕ КАПИЈЕ

Демонтажа постојећих мотора, електронике и
остале опреме која се неће користити, са
капије.
Набавка и уградња система са навојним
вретеном за крилне капије, која чине:
Реверзибилни мотор 24V, подесива сила вуче
max. 4500N за интензивну употребу, за крило
max. 3-5м/400-500кг

///////

///////

паушал

////////

///////

///////

///////

///////

2

3.2

Управљање електронике

1

3.3

Фреквентна картица

1

3.4

Фотоћелије

2

3.5

Трептуће светло

1

3.6

Двоканални даљински управљач

20

УКУПНО (1-3):
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///////

///////

ПРОТИВПОЖАРНА OПРЕМА

Табела бр 4.

Набавка и уградња противпожарне ампуле,
намењене за локално самоделујуће гашење
почетних пожара. До самоактивације долази при
температури ватрогасне текућине од 90C. Ампула
садржи 0,6 l посебне ватрогасне течности и
покрива 8 м3 простора.

1

5

УКУПНО (1-1):

Табела бр. 5.

2

Опрема система видео надзора зграде Пореске управе
Централа (табела бр. 1 - укупно)
Oпрема за прoширење система контроле приступа

3

Oпрема за даљинско отварање крилне капије

4

Противпожарна oпрема (табела бр. 4 - укупно)

1

Укупна цена
без ПДВ-а

Назив опреме

Рб

(табела бр. 2 - укупно)
(табела бр. 3 - укупно)

УКУПНО (1-4)
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Укупна цена
са ПДВ-ом

Предмет овог Уговора је и провера исправности постојеће кабловске
инфраструктуре, демонтажа већ постојеће опреме која се неће користити, монтажа,
повезивање, пуштање у рад безбедоносног система (видео надзора, контроле приступа
и система за даљинско отварање крилне капије и противпожарне опреме) и одржавање
обуке представницима наручиоца за руковање и одржавање система.

ВРЕДНОСТ УГОВОРА
Члан 3.
Укупна вредност уговора износи______________динара без ПДВ-а,
односно__________________________динара са ПДВ-ом.
У цену су урачунати сви трошкови који могу настати приликом реализације
овог уговора, организација превоза и истовара добара на локацију и у просторије које
одреди одговорно лице Наручиоца, повезивање - инсталација добара, обука лица које
одреди наручилац, за рад на безбедносном систему и друге овде неспоменуте
трошкове који су у функцији испоруке и повезивања опреме која је предмет јавне
набавке.
МЕСТО ИСПОРУКЕ
Члан 4.
Испорука, монтажа и повезивање опреме која је предмет набавке, провера
исправности постојеће кабловске инфраструктуре и демонтажа већ постојеће опреме
која се неће користити, извршиће се на локацији у Београду, Пореска управа Централа,
Ул. Саве Машковића 3-5.
РОК ИСПОРУКЕ
Члан 5.
Добављач је у обавези да опрему, која је предмет овог Уговора, испоручи,
монтира, повеже и пусти у рад безбедоносни систем (видео надзора, контроле приступа
и система за даљинско отварање крилне капије и противпожарне опреме), одржи обуку
представницима наручиоца за руковање и одржавање система, у року од _____ дана од
дана закључења овог уговора.
Члан 6.
Добављач је у обавези да у уговореном року испоруке, а пре монтаже и
повезивања добара који су предмет јавне набавке изврши преглед исправности
постојеће кабловске инфраструктуре и одговарајуће компатибилности потребне за
уградњу опреме и уколико има примедби на исту, укаже наручиоцу на уочене
недостатке, који ће исте отклонити.
Након провере исправности кабловске инфраструктуре и отклањања евентуалних
недостатака, Добављач је дужан да наручиоцу изда посебну исправу којом потврђује да
је кабловска инфраструктура исправана и одговарајућа за монтажу предметних добара.
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Члан 7.
Добављач је у обавези да представницима наручиоца, по диспозицији коју ће
доставити по закључењу Уговора, одржи обуку за руковање и одржавање испорученог
и монтираног безбедоносног система у потребном трајању.
Члан 8.
Потписивањем записника о примопредаји без примедби, испорука се сматра
извршеном.
Записником о примопредаји без примедби се конастатује да је извршено
испитивање исправности постојећих каблова, демонтажа већ постојеће опреме која се
неће користити, испорука, монтажа и повезивање добара која су предмет јавне набавке,
пуштање у рад безбедоносног система, да је спроведена обука представника наручиоца
за руковање и одржавање система и испорука упутства за руковање.
Наручилац нема обавезу чувања оригиналне амбалаже предметних добара.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 9.
Наручилац се обавезује да ће вредност уговорених добара платити
Испоручиоцу у року од ________ дана од дана службеног пријема рачуна, а по
потписаном записнику о примопредаји без примедби који укључује.
Неће се извршити плаћање уколико није достављена банкарска гаранција за
отклањање грешака у гарантном року.
Члан 10.
У случају рекламације на квалитет или квантитет добара, наручилац задржава
право одлагања исплате у вредности рекламираних добара, до момента отклањања
рекламације, коју је Добављач обавезан отклонити најкасније у року од 3 дана, од
достављања писменог или усменог обавештења, у противном, наручилац задржава
право раскида Уговора и накнаде за насталу штету.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 11.
Добављач гарантује да ће испоруку и монтажу извршити у уговореном року, а
у супротном сагласан је да Наручиоцу плати на име пенала износ од 0,2 % дневно од
вредности неиспоручених добара за сваки дан закашњења, односно Наручилац има
право да за обрачунати износ пенала умањи исплату рачуна.
На износ обрачунатих пенала, односно умањења исплате уговорене вредности
по достављеном рачуну, Добављач је у обавези да достави књижно одобрење.
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СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 12.
Добављач се обавезује да приликом закључења Уговора, а најкасније у року од
10 (десет) дана од дана закључења уговора, достави Наручиоцу неопозиву, на први
позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од
укупне вредности понуде, без ПДВ-а, са роком важења 10 дана дужим од истека рока за
коначно извршење посла, односно од дана потисивања Записника о примопредаји без
примедби.
Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност банкарске гаранције мора се сразмерно продужити.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају
да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором, као и уколико не преда банкарску гаранцију за гарантни период.
Члан 13.
У случају да Добављач не испуњава преузете обавезе из овог Уговора,
Наручилац је овлашћен да реализује достављено средство финансијског обебеђења из
члана 12. овог Уговора.
Банкарска гаранција за добро извршење посла, Добављач се обезбеђује за случај
несавесног и/или неблаговременог извршења уговором преузетих обавеза, које је
ометало и/или умањило могућност нормалног функционисања безбедоносног система
видео надзора.
Уколико Добављач не изврши уговором преузете обавазе у уговореном року,
сматра се да је обавеза извршена неблаговремено, у смислу става 2. овог члана,
односно ако због пропуста насталих услед недостатка дужне пажње у монтажи и
повезивању дође до прекида функционисања безбедоносног система, сматра се да је
уговорна обавеза извршена несавесно.
Члан 14.
Добављач се обавезује да Наручиоцу у моменту потписивања записника о
примопредаји, а најкасније уз рачуна за плаћање, достави неопозиву, на први позив
наплативу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном периоду у висини од
10% од укупне вредности Уговора, без ПДВ, са роком важења 10 дана дужим од дана
истека најдужег периода у коме Добављач гарантује за испоручена добра.
Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, Наручилац ће
уновчити ако Добављач не изврши обавезу отклањања кварова, насталих у гарантним
роковима, који би могли да умање могућност коришћења безбедоносног видео надзора.
Ако Добављач поднесе банкарске гаранције стране банке, та банка мора имати
најмање IBCA рејтинг АА, наручилац ће проверити бонитете те банке код Народне
банке Србије.
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ГАРАНТНИ ПЕРИОД И ОДРЖАВАЊЕ
Члан 15.
Добављач гарантује за исправно функционисање монтиране и повезане опреме
која чини безбедоносни систем и то:
- за опрему система видео надзора од _________ месеци од дана потписивања
записника о примопредаји без примедби;
- за опрему контроле приступа од _________ месеци од дана потписивања
записника о примопредаји без примедби и
- за опрему даљинско отварање крилне капије од _________ месеци од дана
потписивања записника о примопредаји без примедби.
Гаранција почиње да тече од дана потписивања записника о примопредаји без
примедби.
Члан 16.
Добављач се обавезује да ће у гарантном периоду вршити о свом трошку
отлкањање свих кварова насталих на опреми, коју је испоручио монтирао и повезао, а
која чини безбедоносни систем.
Добављач се обавезује да током трајања гарантног периода врши отклањање
кварова и оштећења до којих дође услед физичког оштећења уграђене опреме и
инсталација, или који су проузроковани струјним ударом, изливом воде или
измештањем опреме.
Трошкови из става 2. овог члана падају на терет наручиоца, а врше се по
важећем ценовнику Добављач.
Члан 17.
Време одзива Добављача код кварова на безбедоносном систему, на позив
Наручиоца је 2 (два) дана, а код интервентних кварова који могу угрозити безбедност
објеката и запослених, време одзива је одмах по позиву Наручиоца.
Одговорно лице Наручиоца ће обавестити Добављача телефоном, факсом или
електронском поштом о насталом квару.
Добављач се обавезује да, по потреби, отклањање кварова на безбедоносном
систему врши и ван радног времена, нерадним данима и празником.
Члан 18.
Овај уговор је закључен даном потписивања обе уговорне стране, а почиње да
важи даном предаје банкарске гаранције за добро извршење посла.
Овај уговор важи до дана плаћања укупно уговорене вредности, осим одредаба
које се односе на гарантни период које важе до истека гарантног периода.
Члан 19.
На све односе који нису регулисани одредбама овог Уговора, примењује се
Закон о облигационим односима и други важећи посебни прописи Републике Србије.
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Члан 20.
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора уговорне
стране ће покушати да реше споразумно.
Уколико спорови између Наручиоца и Добављач не буду решени спорзумно,
уговара се надлежност суда у Београду.
Члан 21.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка којих су по 2 (два)
примерка за сваку уговорну страну.
ЗА НАРУЧИОЦА
_____________________

ЗА ДОБАВЉАЧА
___________________________

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН 35/2013

51/67

IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Рб

1

Опис добра
(минималне карактеристике)
1
PC видео сервер (мрежни видео рекордер)
система видео надзора, техничких
карактеристика одговарајућих за
управљање комплетним системом видео
надзора. Испорука, уградња и повезивање.
Базиран на Intel® процесору или
одговарајући и Windows 7 оперативном
систему или одговарајућем са
преинсталираним софтвером за видео
менаџмент. Видео менаџмент софтвер
треба да има следеће функционалности:
могућност прегледа снимљеног материјала
преко клијентског софтвера на рачунару,
smarphone и tablet уређајима, могућност
инсталације софтвера за screen recording надзор монитора запослених,
мултисерверска архитектура до 5 сервера,
64 камера по серверу, подржава
интеграцију са другим системима. Уграђан
web сервер за пун приступ сликама уживо
као и снимљеном материјалу. Подршка за
Motion JPEG, MPEG-4 i H.264 формате
компресије. Снимање, преглед архиве и
преглед уживо у максималном FPS

Произвођач

Модел

2

3
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Јединична
цена са
ПДВ-ом
6

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВ-ом

7 (4x5)

8 (4x6)

2

3

4

5

инсталираних камера. Видео улази:
појединачно прошириво куповином камера
channel лиценци. Складишни простор: 2 х
4ТB проширивим до 2 х 8ТB. DVD RW.
Одговарајућа графичка картица са
подршком за 2 монитора. Интегрисани
мрежни адаптер 10/100/1000Mb/s.
Тастатура и миш. Рек кућиште са
напајањем.
Лиценца за 24 камере инсталираног
софтвера за видео менаџмент.
Радна станица за централни мониторинг
техничких карактеристика одговарајућих
за надгледање комплетног система видео
надзора, минималне конфигурације: Intel®
процесор i5-3470 или одговарајући, RAM
меморија 4096 DDR3, HDD 500GB SATA,
DVD RW, Windows 7 Professional 32bit или
одговарајући у комплету са тастатуром и
мишем.
Монитори за радне станице: 24'' TFT Full
HDTV 1080р монитор, аналогни и HDMI
улаз.
UPS уређај, Line-Interactiv технологија,
фреквенција: 50 - 60Hz auto-sensing,
ефикасност: 95%, hot-swap батерије,
interni Bypass, улаз: 1 x IEC 320 C14, излаз:
6 x IEC 320 C13, аутономија: 5 минута са
уграђеним батеријама (15 мин&50%) за
непрекидно напајање, са припадајућим
сетом батерија, 1400VA/950W.
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6

UPS уређај, offline технологија, излаз: 2 x
IEC 320, аутономија: 20 мин на 100W за
непрекидно напајање, са припадајућим
сетом батерија, 800VA/480W.

2

7

Box камера у спољном кућишту са IP66
заштитом од продора воде и прашине, 1,3
Mpx, са варифокалним објективом 2.88mm са DC-ирисом, 30 fps у свим
резолуцијама које камера подржава,
фабрички подржава 16:9 и 9:16 формат
снимања за снимање уских пролаза и
ходника, PoE напајање, Onvif
компатибилна, pixel counter, минимална
осетљивост 0,6 lux, подржава како
статичку, тако и адресу добијену од DHCPсервера и мора подржавати IPv4 и IPv6
протоколе, јавни и отворен API, web
сервер, вишеструки нивои сигурности
(HTTPS и SSL/TLS), опремљена видео
бафером за чувањљ пре и пост алармних
видео снимака, дигитални PTZ, детекцију
покрета, активни tampering аларм,
температурни опсег од -20°C do +50°C,
кућиште камере се напаја са PoE свича као
и камера.

10
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8

Box камера у спољном кућишту са IP66
заштитом од продора воде и прашине, Full
HD 2Mpx/1080p, са варифокалним
објективом 2.8-8mm са P-ирисом, 30 fps у
свим резолуцијама које камера подржава,
фабрички подржава 16:9 и 9:16 формат
снимања за снимање уских пролаза и
ходника, широки динамички опсег (WDR),
PoE напајање, Onvif компатибилна,
подесиви pixel counter за одређивање
величине објеката у броју пиксела,
омогућава приказ текста на тзв. overllay
(преклопљеној) површини, укључујући
датум и време, area masking за блокирање
дела сцене коју није дозвољено снимати,
могућност удаљеног фокусирања сцене из
wеb интерфејса, аутоматски и ручни
баланс беле боје, функционалност
оптимизације понашања камере при
условима слабе осветљености, минимална
осетљивост 0,2 lux у колор или 0,04 lux b/w
слици, подржава како статичку, тако и
адресу добијену од DHCP-сервера и мора
подржавати IPv4 и IPv6 протоколе, јавни и
отворен API, web сервер, вишеструки
нивои сигурности (HTTPS и SSL/TLS),
опремљена видео бафером за чување пре и
пост алармних видео снимака, дигитални
PTZ, детекција покрета, активни tampering
аларм, температурни опсег од -20°C до
+50°C, кућиште камере се напаја са PoE
свича као и камера.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН 35/2013
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9

10

IP Мегапикселна унутрашња dome камера,
варифокални објектив 2.8-10mm, 30 fps
frame rate у свим резолуцијама које камера
подржава, PoE напајање, Onvif
компатибилна, pixel counter, осетљивост
0,9 lux, пре и пост аларм видео баферинг,
дигитални PTZ, детекција покрета.
Dome унутрашња камера у кућишту
отпорном на померање, Full HD
3Mpx/1080p, са варифокалним објективом
3-9mm са P-ирисом, 30 fps у свим
резолуцијама које камера подржава,
фабрички подржава 16:9 и 9:16 формат
снимања за снимање уских пролаза и
ходника, широки динамички опсег (WDR),
PoE напајање, Onvif компатибилна, pixel
counter, омогућава приказ текста на тзв.
overllay (преклопљеној) површини,
укључујући датум и време, area masking за
блокирање дела сцене коју није дозвољено
снимати, могућност удаљеног фокусирања
сцене из wеb интерфејса, баланс беле боје,
функционалност оптимизације понашања
камере при условима слабе осветљености,
минимална осетљивост 0,5 lux у колор или
0,08 lux b/w слици, подржава како
статичку, тако и адресу добијену од DHCPсервера и мора подржавати IPv4 и IPv6
протоколе, јавни и отворен API, web
сервер, вишеструки нивои сигурности
(HTTPS и SSL/TLS), опремљена видео
бафером за чување пре и пост алармних
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН 35/2013
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видео снимака, дигитални PTZ, детекција
покрета, активни tampering аларм,
температурни опсег од 0°C до +50°C.

11

Dome камера у vandal-proof кућишту,
мегапикселна, са електроником уграћеном
у метално кућишт, са уграђеним LED
iluminatorima како би се омогућило
снимање камере и у потпуном мраку, са
фиксним објективом 2.8mm са ICкорекцијом, 30 fps у свим резолуцијама
које камера подржава, фабрички подржава
16:9 и 9:16 формат снимања за уске
пролазе и ходнике, PoE напајање, Onvif
компатибилна, pixel counter, минимална
осетљивост 0,8 lux у колор слици и 0,l lux
при укљученим LED iluminatorima,
подржава како статичку, тако и адресу од
DHCP-сервера и мора подржавати IPv4 и
IPv6 протоколе, јавни и отворен API, web
сервер, вишеструки ниво сигурности
(HTTPS и SSL/TLS), опремљена видео
бафером за чувањљ пре и пост алармних
видео снимака, дигитални PTZ, детекцију
покрета, активни tampering аларм, IK 10
заштита од удараца, темературни опсег од
0°C do +50°C.
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12

Испорука, монтажа и повезивање читача –
ИП уређаја за контролу приступа и
евиденцију радног времена са
интегрисаним софтвером, web сервер,
регистровање корисника шифром и/или
Smart картицом, напајање 12VDC 5A,
памти10.000 догађаја, релејни и алармни
улази, MASTER/SLAVE начин рада,
повезивање са базом података, LCD
дисплеј. (Потребно је да читачи буду
компатибилни са постојећим системом за
контролу приступа, који се састоји од 14
читача iGuard LM520-FCS, подржани
softwerom iGuard 3.6)

7

13

Испорука читача – ИП уређаја за контролу
приступа и евиденцију радног времена са
интегрисаним софтвером, web сервер,
регистровање корисника шифром и/или
Smart картицом, напајање 12VDC 5A,
памти10.000 догађаја, релејни и алармни
улази, MASTER/SLAVE начин рада,
повезивање са базом података, LCD
дисплеј.(Потребно је да читачи буду
компатибилни са постојећим системом за
контролу приступа, који се састоји од 14
читача iGuard LM520-FCS, подржани
softwerom iGuard 3.6)

3
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14
15

16
17

Испорука и монтажа релеа за повезивање
електромагнетне браве и читача.
Испорука, монтажа и повезивање
електромагнетне браве, са носачем и свим
потребним материјалом
Демонтажа постојећих мотора,
електронике и остале опреме која се неће
користити, са капије.
Набавка и уградња система са навојним
вретеном за крилне капије, која чине:

7
3

//////////

//////////

пауш
ал

//////////

//////////

//////////

//////////

///////

//////////

//////////

Реверзибилни мотор 24V, подесива сила
17.1 вуче max. 4500N за интензивну употребу,
за крило max. 3-5м/400-500кг

2

17.2 Управљање електронике

1

17.3 Фреквентна картица

1

17.4 Фотоћелије

2

17.5 Трептуће светло

1

17.6 Двоканални даљински управљач

20
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18

Набавка и уградња противпожарне ампуле,
намењене за локално самоделујуће гашење
почетних пожара. До самоактивације
долази при температури ватрогасне
текућине од 90C. Ампула садржи 0,6 l
посебне ватрогасне течности и покрива 8
м3 простора.

3

УКУПНО:
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 2. уписати назив произвођача добра;
 у колони 3. уписати назив модела добра
 у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за свако тражено добро предметне јавне набавке;
 у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за свако тражено добро предметне јавне набавке;
 у колони 7. уписати укупна цена без ПДВ-а за свако тражено добро предмета јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену
без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4). На крају уписати укупну цену предмета набавке
без ПДВ-а.
 у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за за свако тражено добро предмета јавне набавке и то тако што ће помножити
јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4). На крају уписати укупну цену
предмета набавке са ПДВ-ом.
За позицију 16. цена је паушална и само се уписује износ у колоне 7. и 8.
Датум:

М.П.
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X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________________,
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, за ЈН 35/2013, како
следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ

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

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке добара за реконструкцију безбедоносног система Пореске
управе централе, ЈН бр. 35/2013, поднео независно, без договора са другим понуђачима
или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2.
Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.
2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ________________________________________________ у поступку јавне
набавке добара за реконструкцију безбедоносног система Пореске управе централе,
ЈН бр. 35/2013, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је
ималац права интелектуалне својине.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XIII-1 РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ЗА ОПРЕМУ ЗА ВИДЕО НАДЗОР

Назив понуђача:__________________________
Седиште: _______________________________
Улица и број: ____________________________
Телефон: ________________________________
Матични број: ___________________________
ПИБ: ___________________________________
Навести о податак о укупној вредности, са ПДВ-ом, испоручене и
монтиране опреме за видео надзор, за предходне три обрачунске године (2010, 2011.
и 2012. годину) која је предмет јавне набавке:
Р.
бр.

Референтни наручилац

Лице за контакт, тел.
број

Укупна вредност
испоручене и
монтиране опреме у
динарима

УКУПНО:

Место: _____________
Датум: _____________
М.П.

Понуђач
___________________
(потпис овлашћеног лица)

У случају да има више референтних наручилаца образац копирати.
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XIII-1 РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ЗА ОПРЕМУ КОНТРОЛЕ ПРИСТУПА
Назив понуђача:__________________________
Седиште: _______________________________
Улица и број: ____________________________
Телефон: ________________________________
Матични број: ___________________________
ПИБ: ___________________________________
Навести о податак о укупној вредности, са ПДВ-ом, испоручене и
монтиране опреме контроле приступа, за предходне три године (2010, 2011. и 2012.
годину) која је предмет јавне набавке:
Р.
бр.

Референтни наручилац

Лице за контакт, тел.
број

Укупна вредност
испоручене и
монтиране опреме у
динарима

УКУПНО:
Место: _____________
Датум: _____________
М.П.

Понуђач
___________________
(потпис овлашћеног лица)
У случају да има више референтних наручилаца образац копирати.
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XIII-1 РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ЗА ОПРЕМУ ЗА ДАЉИНСКО
ОТВАРАЊЕ КРИЛНЕ КАПИЈЕ
Назив понуђача:__________________________
Седиште: _______________________________
Улица и број: ____________________________
Телефон: ________________________________
Матични број: ___________________________
ПИБ: ___________________________________
Навести о податак о укупној вредности, са ПДВ-ом, испоручене и
монтиране опреме за даљинско отварање крилне капије, за предходне три године
(2010, 2011. и 2012. годину) која је предмет јавне набавке:
Р.
бр.

Референтни наручилац

Лице за контакт, тел.
број

Укупна вредност
испоручене и
монтиране опреме у
динарима

УКУПНО:
Место: _____________
Датум: _____________
М.П.

Понуђач
___________________
(потпис овлашћеног лица)

У случају да има више референтних наручилаца образац копирати.
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XIV РЕФЕРЕНТНА ПОТВРДА
Назив:

____________________________

Седиште:

____________________________

Улица и број:

____________________________

Телефон:

____________________________

Матични број :

____________________________

ПИБ:

____________________________

ПОТВРДУ
Којом потврђујемо да је наш Добављач
_____________________________________________________________________
(назив и седиште добављача)

испоручио и монтирао у 2010, 2011. и 2012. години следећу опрему у вредности:
Назив опреме

Укупна вредност u
динарима у 2011., 2012. и
2013. години

Контакт особа и тел.

1. ОПРЕМА ЗА ВИДЕО
НАДЗОР
2. ОПРЕМА ЗА КОНТРОЛУ
ПРИСТУПА
3. ОПРЕМА ЗА ДАЉИНСКО
ОТВАРАЊЕ КРИЛНЕ
КАПИЈЕ
Потврда се издаје на захтев ___________________________________
__________________________________________________________________________
(назив и седиште добављача)
ради учешћа у јавној набавци број 35/2013, набавка добара за реконструкцију
безбедоносног система Пореске управе-Централе и у друге сврхе се не може користити.
Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује
МП
У ________________
Дана: _____________

______________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце из референтне
листе. Наручилац неће признати ни један други приложени документ осим овог
обрасца потврде.
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