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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр.
124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15 и 41/19), Одлуке о покретању
поступка јавне набавке број: 404-00-57/2019-01 од 15. новембра 2019. године и Решења о
образовању комисије за јавну набавку број О-03/2019, број: 404-00-57/2019-01/2 од 15.
новембра 2019. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

„Набавка интегрисаног система комуникације
за потребе регионалних иновационих стартап центара”
ЈН Број О-03/2019
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о наручиоцу: Република Србија, Влада, Кабинет министра без портфеља
задужен за иновације и технолошки развој, Немањина 11; 11000 Београд; ПИБ
102211930, Матични број 07020171.
Врста поступка: отворени поступак, у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке је набавка добара - „Набавка
интегрисаног система комуникације за потребе регионалних иновационих стартап
центара”
Разлог спровођења поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке спроводи се ради
закључења уговора о јавној набавци добара, односно о набавци интегрисаног система
комуникације за потребе регионалних иновационих стартап центара.
Контакт: Лице за контакт је Наташа Завођа, E-mail natasa.zavodja@mbpi.gov.rs сваког
радног дана у периоду од 7:30 до 15:30 часова.

2.

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке број О-03/2019 је набавка добара „Набавка интегрисаног система комуникације за потребе регионалних иновационих
стартап центара”, према спецификацији у Конкурсној документацији.
Назив и ознака из Општег речника набавки: 30230000 – Рачунарска опрема.
Понуда мора бити у целини припремљена у складу са конкурсном документацијом и
позивом за подношење понуда.
Предмет јавне набавке није обликован у више партија.
Предмет конкретне јавне набавке је ближе одређен у делу конкурсне документације –
Техничке карактеристике (Спецификација) предмета јавне набавке.
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3.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) ПРЕДМЕТА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Кабинет министра без портфеља задужен за иновације и технолошки развој
спроводи јавну набавку добара - Набавку интегрисаног система комуникације за
потребе регионалних иновационих стартап центара, која подразумева набавку опреме
и њену уградњу, односно умрежавање целог система.
Иновациони стартап центри су:
Ред.
бр.

ОПИС

1

Стартап центар - Научно технолошки парк Чачак

2

Мрежа иновација Србије - Стартап центар Зрењанин

3

Стартап центар у Пироту

4

Регионални иновациони стартап центар Суботица

5

Регионални иновациони стартап центар Горњи Милановац

6

Регионални иновациони стартап центар Ваљево

7

Регионални иновациони стартап центар Расинског округа - РИСЦ Крушевац

8

Регионални центар за одрживи развој Срема – стартап центар Стара Пазова

9

Централна локација за умрежење стартап иновационих центара са јединицом у
Кабинету министра задуженог за иновације и технолошки развој у Београду

Услед једноставнијег управљања и интеграције са постојећим системом, сва понуђена
активна опрема мора бити од истог произвођача.
Централна Локација: Кабинет министра за иновације и технолошки развој
Централизована менаџмент платформа (ЦМП) ............................................................ком 1
Централизована менаџмент платформа (ЦМП) може бити састављена од једног или више
физичких уређаја с тим да један или група уређаја у целини мора да подржава следеће
функције:
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ЦМП укупно мора да подржава 6 GE порта и један VGA порт
Подржава централизовани менаџмент свих видео комуникационих ресурса на
локацијама
Управљање уређајима треба да подржи ауто детекцију нових удаљених терминала,
визуелизацију топологије, могућност надоградње софтвера у batch-у, управљање
алертима, могућност конфигурације параметара, итд.
Управљање уређајима других произвођача
Могућност креирања статистичких извештаја и искоришћења видео ресурса у
реалном времену у циљу ефикасног управљања слободним капацитетима система
(ресурси).
Могућност креирања корисничких рола и корисничких права, управљање
корисника у хијерархијском систему и на основу рола корисника
Графичко извештавање о коришћењу система према индивидуалном кориснику
Могућност заказивања конференција, преглед статуса конференцијских соба, избор
одговарајућег времена конференције као и одговарајуће локације. Мора постојати
могућност заказивања конференција путем ВЕБ клијента или путем мејла
Током конференције систем мора омогућити додавање/брисање неког корисника у
тренутној конференцијској сесији, утишавање (mute) корисничког микрофона или
звучника
Током конференције систем мора омогућити праћење квалитета конференцијских
веза у смислу квалитет сесије, губици пакета, кашњење, и сви поремећаји се могу
пратити у реалном времену
Подршка за функцију Firewall Traversal, H.460 18/19-compliant (H.323), Support for
video firewall traversal. На овај начин ЦМП омогућава приступ видео
конференцијских терминала (физичких или софтверских) који сесијама приступају
путем Интернета. Укупан капацитет оваквог саобраћаја (Traversal Traffic) не сме
бити мањи од 40Mbps
Систем мора бити димензионисан тако да подржава минимум 20 физичких
терминала са могућношћу касније надоградње до минимум 100 физичка терминала.
Систем мора бити димензионисан тако да подржава минимум 50 софтверских
терминала, са могућношћу касније надоградње
У будућности систем може бити проширив за рад у 1+1 режиму рада
Минималне карактеристике уређаја (једног или сваког члана групе уређаја): 8HDD,
2*Xeon Bronze 3104-6Core или боље,2*16GB Mem или боље, 2*600GB SAS,
2*550W AC PS
Понуђено решење мора да подржава неометани рад након истека гаранције
На захтев понуђача наручилац ће обезбедити одговарајући оперативни систем
и/или базу података неопходну за рад ЦМП платформе

Централизована МЦУ платформа (Ц-МЦУ) ................................................................... ком 1
Централизована МЦУ платформа (Ц-МЦУ) може бити састављена од једног или више
физичких уређаја с тим да један или група уређаја у целини мора да подржава следеће
функције:
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Подржава интеграцију видео, аудио и пренос података
Подржава конвергентне конференције која повезује разне клијенте како физичке
тако и софтверске користећи H.323 и SIP
Подржава коришћења различитих ВЕБ броузера
Систем подржава Advanced Video Coding (AVC) и Scalable Video Coding (SVC) у
циљу компатибилности система са различитим видео-конференс терминалима
Подржава активације сесије путем гласа, automatic continuous presence,
админстраторска контрола, контрола крајњих тачака, Interactive Voice Response
(IVR)
Подржава употребу технологије (H.264HP или слично) у циљу смањења bandwidth
захтева до 50%
Подржава употребу технологије која омогућује неометани пренос видео
конференција чак и при губитку пакета 20%
Подржава унидирекциони live broadcast конференције до 400 удаљених корисника
у минималној резолуцији од 720p 30 fps
Подржава Desktop sharing, shared screens, whiteboard, и презентације
Подржава интеграију са video wall уређајима
Подржава резервацију састанака и емаил нотификацију
Подржава активацију конференцијских сесија путем гласа
Подржава пребацивање са 1-1 конференције на Н-1 конференције
Подржава QoS, DiffServ (DSCP), IP Precedence, ARQ
Подржава H.235 енкрипцију (сигнализације и преноса података) путем H323 и
TLS/SRTP енкрипција путем SIP-а
Подржава следеће видео енкодинг и декодинг протоколе: H.263, H.264 BP,
H.264HP, H.264HP SVC (или слично)
Подржава следеће аудио енкодинг и декодинг протоколе: G711a/u, G722, G729A,
G729AB
Подржава следеће протоколе преноса података током сесија: T.120, H.265
Подржава следеће мрежне протоколе: IPv6/IPv4, TCP/IP, RTP, RTCP, HTTP/HTTPS,
SNMP, DNS/DDNS
Подржава следеће протоколе: H.225, H.235, H.245, DTMF, SRTP, TLS, T.140,
Подржава разне видео резолуције: CIF, 4CIF, 720P30, 720P60, 1080P30, 1080P60
Подржава разне резолуције презентације: SVGA, XGA, SXGA, WXGA, 4CIF,
16CIF, 720P, 1080P30, 1080P60, 4K
Подржава снимање сесија и то капацитета минимум 10 конкурентних видео
конференцијских сесија, 2ТB, до минимум 1000 сати снимања dual-stream-a
Минималне карактеристике уређаја (једног или сваког члана групе уређаја): 8HD,
2*Xeon Silver 4114-10Core или боље, 8*8GB Mem или боље, 2*600GB SAS
Понуђено решење мора да подржава неометани рад након истека гаранције
На захтев понуђача наручилац ће обезбедити одговарајући оперативни систем
и/или базу података неопходну за рад Ц-МЦУ платформе

Софтверски конференцијски клијенти ......................................................................... 50 ком
Софтверски видео конференцијски клијенти морају да подрже следеће функционалности:
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Подржава рад на разним оперативним системима: iOS, Android, Windows, и Mac
Подржава Session Initiation Protocol (SIP) за регистрацију на ЦМП/Ц-МЦУ
Подржава directory и историју позива
Подржава могућност избора језика, избора тона звона, SRTP енкрипцију, call
bandwidth
Подржава статус клијента: минимум online, busy, и offline
Подржава G.711A, G.711U, G.722, G.729AB кодеке
Подржава Acoustic echo cancellation (AEC), automatic gain control (AGC), и automatic
noise suppression (ANS)
Подржава Transport Layer Security (TLS) и Secure Real-time Transport Protocol
(SRTP)
Подржава могућност дељења презентације
Подржава могућност управљања камером у видео прозору у смислу укључивања
или искључивања

Свич ............................................................................................................................... ком 1
Свич на централној локацији мора да подржи следеће карактеристике:











У фиксном или модуларном дизајну свич мора да посеује минимум 16 x Ethernet
10/100 Base-Tx, 8 x Ethernet 10/100/1,000 Base-T, 2 x Gig SFP и 2 x Combo Gig (РЈ45
или СФП) порта
На минимимум 8 порта мора постојати PoE+ функционалност
Свич мора да поседује минимум 65 Gbit/s свичинг капацитет и минимум 20 Mpps
капацитет прослеђивања
Капацитет МАК табеле минимум 16К
Подршка за 4К ВЛАН-ова
Подршка за: Guest VLAN, voice VLAN, MUX или Private VLAN, STP (IEEE 802.1d),
RSTP (IEEE 802.1w), MSTP (IEEE 802.1s), 802.3ah, 802.1ag, LACP, OSPF, Path MTU
(PMTU), IGMP v1/v2/v3 snooping, Multicast Listener Discovery (MLD) v1/v2
snooping, Rate limiting, 8 queues по интерфејсу или порту, различите scheduling
алгоритме (WRR, SP/PQ, WRR + SP/PQ), Re-marking, traffic shaping, Port isolation,
port security, 802.1x, RADIUS, DHCPv6 relay, DHCPv6 server, DHCPv6 snooping
Подршка за радом свича у клијентском режиму што омогућује plug-and-play са zero
конфигурацијом
Подршка за протоколом који је компатибилан са PVST/PVST+/RPVST

Бежични контролер приступа .................................................................................. ком 1
Бежични контролер приступа на централној локацији мора да подржи следеће
карактеристике:






Подржано управљање до 9 бежичних приступних тачака са могућношћу
проширења до 128
Подржано до 4К корисника или више
Подржано до 8К МАК адреса или више
Капацитет прослеђивања минимум 5 Gbit/s
Подржано до 4К ВЛАН-ова
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Подршка за: VLAN, STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w), MSTP (IEEE 802.1s),
OSPF, DHCPv6 snooping, BFD, IGMP Snooping, IGMP Proxy, traffic classification,
различите scheduling алгоритме (WRR, SP/PQ, WRR + SP/PQ), RADIUS, могућност
проширења за подршком системске сигурности (URL Filtering, Anti-Virus, Intrusion
Prevention IPS)
Подршка за различите начине прослеђивања сигнализационих пакета и пакета
података: локално или дистрибуирано прослеђивање (подаци се прослеђују
директно са приступне тачке), централизовано тунелско прослеђивање,
централизована аутентификација са дистрибуираним прослеђивањем, подршка за
SoftGRE
Wireless мрежни начин рада: WDS bridging, wireless mesh, CAPWAP, Heartbeat
детекција
Менаџмент приступних тачака: аутоматска претрага, профилни менаџмент,
управљање у групама, подржава LLDP детекцију топологије
Радио менаџмент: могућност креирања радио профила, аутоматски избор радног
канала и снаге зрачења, паметне роаминг функционалности, брзе роаминг
функционалности са интерваом мањим од 50ms, могућност броадкастовања SSID-a,
мапирање бежичне мреже са одговарајућим ВЛАН-ом, асоцирање бежичне мреже
са сигурносним профилима или са QoS профилима, могућност лоад балансирања
на емитованом радио каналу (и то на основу броја корисника који су асоцирани по
сваком каналу или на основу количине саобраћаја по сваком каналу), анализа
спектра и потенцијалних извора интерференција (минимум Bluetooth, ZigBee,
остали извори), подршка за HotSpot2.0
Управљање бежичним корисницима: Додела адреса путем DHCP-a, подршка за
белим и црним листама, контрола броја корисника који приступају на основу саме
бежичне тачке или на основу SSID-a, могућност разноликог приказа статуса
корисника који су тренутно активни на мрежи (и то на основу МАК адресе, на
основу ИД-а бежичне тачке, на основу радио ИД-а, на основу ИД-а бежичне мреже,
приказ онлине корисника, итд), подржава Л2&Л3 роаминг,
Заштита на бежичној мрежи: WEP/WPA/WPA2, 802.1X+TKIP, 802.1X+CCMP,
802.1X+PreSharedKey, WAPI аутентификација, портал аутентификација (са
уграђеном портал страницом), 802.1x аутентификација, аутентификација путем
МАК адресе, комбинована аутентификација (МАК + портал), ААА, подршка за
разне сигурносне стандарде (802.11i, AES, TKIP, EAP-TLS, MSCHAPv2, PEAP,
EAP-GTC, итд), могућност идентификације rogue уређаја
QoS на бежичној мрежи: WMM profile management, traffic profile management,
контрола саобраћаја на самом контролеру (управљање QoS профилима,
класификација саобраћаја, traffic rate за сваког корисника), контрола саобраћаја на
бежичним тачкама (контрола саобраћаја групе корисника и могућност деобе
bandwidth-a), могућност приоритетизације пакета (IP Precedence / DSCP)
Путем екстерног система или уграђено подршка за Веб праћењем и дијагностиком
и то следећих параметара: графички приказ перформанси корисника, графички
приказ перформанси радиа, могућност конфигурације, могућност дијагностике
типичних проблема у раду
Проширивост у будућности рад у 1+1 Hot Standby режиму рада

Бежична приступна тачка ............................................................................................ ком 1
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Бежични приступна тачка
карактеристике:









на централној локацији мора да подржи следеће

Уграђена dual-band омнидирекциона антена (2:2 МИМО)
Gain антене 2.4G: 5 dBi и 5G: 5 dBi
Снага антене: 2.4G: 23 dBm, 5G: 23 dBm
Подржава до минимум 16 бежичних мрежа
Подржава до минимум 500 асоцираних корисника
Карактеристике: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ac, Beamforming или слично, 802.11 Dynamic
Frequency Selection (DFS), WDS, WIPS, Hotspot2.0, smart roaming, fast roaming (≤ 50
ms), Soft Generic Routing Encapsulation (GRE), Wi-Fi Multimedia (WMM), 802.1x, IP
Source Guard (IPSG), идентификација апликација, Web local management, spectrum
analysis, DTLS encryption, статистика саобраћаја (глобално, по кориснику, по
бежичној мрежи)
Капацитет минимум 1.2 Gbit/s

Заштитни уређај (фајервол) ........................................................................................... ком 1
Фајервол на централној локацији мора да подржи следеће карактеристике:
















У фиксној или модуларној конфигурацији уређај мора да подржи минимум 16 x GE
(RJ45) порта
Мора да подржи редундантно напајање и мора бити екипиран са хард диском не
мањим од 200GB
Мора да подржи интегрисану заштиту која подразумева фајервол, VPN, intrusion
prevention, anti-virus или anti-malware, data leakage prevention, Anti-DDoS, URL
filtering
Мора да подржи идентификацију преко 5000 апликација
Мора да подржи следеће VPN моделе: IPSec VPN, SSL VPN, MPLS VPN, GRE
Мора да подржи 2 Gbps фајервол пропусну моћ
Мора да подржи 2.25 Mpps моћ процесуирања пакета
Moра да подржи 2 Gbit/s пропусну моћ када су фајервол и IPS у функцији
Moра да подржи 1.1 Gbit/s пропусну моћ када су фајервол и IPS и URL filtering и
anti-virus или anti-malware у функцији
Мора да подржи до минимум 3,000,000 конкурентних сесија и до минимум 70,000
нових сесија у секунди
Мора да подржи 2 Gbit/s IPsec VPN пропусну моћ
Мора да подржи протоколе рутирања OSPF, OSPFv3,
Мора да подржи могућност Active/Active или Active/Standby режима рада
Све лиценце понуђене опреме морају бити активне током трајања гарантног
периода

Паметна видео конференцијска табла ......................................................................... ком 1
Паметна видео конференцијска табла на централној локацији мора да подржи следеће
карактеристике:
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Уређај који омогућује дељење података, удаљени whiteboarding, Ultra-HD видео
конференција
Минимум 65-inch 4K touchscreen
Уграђену или споља монтирану 4K или 5K Ultra-HD камеру, минимум 20megapixel, 3x zoom, са интелигентним праћењем
Уграђен или споља монторан систем звучника за професионално октривање извора
звука и редукцију шумова
Подржава H.265, 1080p 30 fps и 4K 8 fps
Интелигентни гласовни асистент: гласовне команде нпр за креирање или приступ
сесијама, позивање другог корисника, дељење материјала
Аутоматска детекција локације и праћење говорника, и приказ говорника путем
слике Подржава локалну и удаљену колаборацију са паметном таблом (whiteboard
collaboration)
Аутоматски приказ паметне табле онда када корисник активира таблу подизањем
оловке са њеног места
Подржава multi-touch
Подржава разнолики рад са таблом (Write, Drag, Circle to Selecт)
Подржана интеграција са корпоративним директоријумом или LDAP сервером
Подршка за видео енкодинг и декодинг протоколе: H.263, H.264 HP, H.264 BP,
H.265
Подршка за аудио енкодинг и декодинг протоколе: G.711A,G.711U,G.722
Подршка за остале мрежне протоколе: DHCP, DNS, SNMP, SSH, HTTPS, SNTP,
RTP, RTCP
Видео карактеристике: различити прикази (нпр слика у слици (Picture in Picture) и
слика изван слике (Picture out Picture), Split-screen приказ, слање мејлом садржај
Whiteboard-а, могућност динамичких wallpapers-а
Аудио карактеристике: Acoustic Echo Cancellation (AEC), Automatic Noise
Suppression (ANS), Automatic Gain Control (AGC), VoiceClear, AudioEnhancer, lip
synchronization
Могућност додавања додатне камере и додатног микрофона
Портови: минимум један USB 3.0 или USB 2.0 порт, минимум 1 мрежни порт,
уграђен Bluetooth
Подршка за Веб приступ и графичку дијагностику
Подржава PAD за комуникацију и управљање таблом
Опционо подршка за Wi-Fi. Може служити као Wi-Fi hotspot или да се повеже на
Wi-Fi мрежу као корисник. Подршка за деобу материјала путем Wireless-а (нпр
деоба материјала преко паметног телефона користећи одговарајући клијент на
телефону, једноставном процедуром могуће је слику са телефона бежичним путем
послати на паметну таблу. Подршка за Wi-Fi стандарде као што су:
IEEE802.11a/b/g/n/ac, WEP, WPA, WPA2, WPS.
Паметна видеоконференцијска табла на централној локацији мора подржати
инсталацију на носач/зид.

Додатна камера .................................................................................................................... ком 1
Додатна камера која се може повезати са паметном видеоконференцијском таблом мора да
подржава следеће функције:
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Подржава 1080p @ 50/60 fps HD PTZ функционалност
Карактеристике сочива минимално морају да задовоље: 2M pixels, CMOS imaging
chip, zoom 8x оптички и 8x дигитални, f = 3.9 mm to 46.8 mm или слично, horizontal
view већи од 65º, vertical view 40º, Noise Ratio већи од 50dB, shutter speed до 1/10000
seconds
Додатна камера мора да подржи: AWB (Auto White Balance), AE (Auto Exposure),
AF (Auto Focus), Digital Wide Dynamic Range
Додатни микрофон ................................................................................................ ком 1

Додатни микрофон који се може повезати са паметном видеоконференцијском таблом
мора да подржава следеће функције:





Audio sampling rate 48 kHz
Frequency Response 100 Hz to 22 kHz
Sensitivity 38 ± 2 dB
Voice pickup range 6 meters and 360°

Удаљених 8 Локација:
Стартап центар - Научно технолошки парк Чачак, ул. Трг народног устанка 2
Чачак;
Мрежа иновација Србије - стартап центар Зрењанин, ул. Трг слободе 7
Зрењанин,
Стартап центар у Пироту, ул.Таковска бб, Пирот;
Регионални Иновациони стартап центар Суботица, ул. Адолфа Сингера 12,
Суботица;
5. Регионални иновациони стартап центар Горњи Милановац, ул. Рајићева 48,
Горњи Милановац;
6. Регионални иновациони стартап центар Ваљево, ул. Железничка 5, Ваљево,
7. Регионални иновациони стартап центар Расинског округа –РИСЦ, ул.
пут 9А, Крушевац;
8. Регионални центар за одрживи развој Срема – стартап центар Стара Пазова, ул
Краља Петра Првог Карађорђевића 2, Стара Пазова.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Свака од удаљених локација потребно је да буде екипирана следећом опремом.
Свич ...................................................................................................................................... ком 1
Свич на удаљеној локацији мора да подржи следеће карактеристике:






У фиксном или модуларном дизајну свич мора да посеује минимум 4 x Ethernet
10/100 Base-Tx, 4 x Ethernet 10/100/1,000 Base-T, 2 x Gig SFP и 2 x Combo Gig (РЈ45
или СФП) порта
Свич мора подржати PoE+ функционалност
Свич мора да поседује минимум 65 Gbit/s свичинг капацитет и минимум 12 Mpps
капацитет прослеђивања
Капацитет МАК табеле минимум 16К
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Подршка за 4К ВЛАН-ова
Подршка за: Guest VLAN, voice VLAN, MUX или Private VLAN, STP (IEEE 802.1d),
RSTP (IEEE 802.1w), MSTP (IEEE 802.1s), 802.3ah, 802.1ag, LACP, OSPF, Path MTU
(PMTU), IGMP v1/v2/v3 snooping, Multicast Listener Discovery (MLD) v1/v2
snooping, Rate limiting, 8 queues по интерфејсу или порту, различите scheduling
алгоритме (WRR, SP/PQ, WRR + SP/PQ), Re-marking, traffic shaping, Port isolation,
port security, 802.1x, RADIUS, DHCPv6 relay, DHCPv6 server, DHCPv6 snooping
Подршка за радом свича у клијентском режиму што омогућује plug-and-play са zero
конфигурацијом
Подршка за протоколом који је компатибилан са PVST/PVST+/RPVST

Бежична приступна тачка ............................................................................................... ком 1
Бежични приступна тачка на удаљеној локацији мора да подржи следеће карактеристике:









Уграђена dual-band омнидирекциона антена (2:2 МИМО)
Gain антене 2.4G: 5 dBi и 5G: 5 dBi
Снага антене: 2.4G: 23 dBm, 5G: 23 dBm
Подржава до минимум 16 бежичних мрежа
Подржава до минимум 500 асоцираних корисника
Карактеристике: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ac, Beamforming или слично, 802.11 Dynamic
Frequency Selection (DFS), WDS, WIPS, Hotspot2.0, smart roaming, fast roaming (≤ 50
ms), Soft Generic Routing Encapsulation (GRE), Wi-Fi Multimedia (WMM), 802.1x, IP
Source Guard (IPSG), идентификација апликација, Web local management, spectrum
analysis, DTLS encryption, статистика саобраћаја (глобално, по кориснику, по
бежичној мрежи)
Капацитет минимум 1.2 Gbit/s

Паметна видео конференцијска табла .............................................................................. ком 1
Паметна видео конференцијска табла на удаљеној локацији мора да подржи следеће
карактеристике:










Уређај који омогућује дељење података, удаљени whiteboarding, Ultra-HD видео
конференција
Минимум 65-inch 4K touchscreen
Уграђену или споља монтирану 4K или 5K Ultra-HD камеру, минимум 20megapixel, 3x zoom, са интелигентним праћењем
Уграђен или споља монторан систем звучника за професионално октривање извора
звука и редукцију шумова
Подржава H.265, 1080p 30 fps и 4K 8 fps
Интелигентни гласовни асистент: гласовне команде нпр за креирање или приступ
сесијама, позивање другог корисника, дељење материјала
Аутоматска детекција локације и праћење говорника, и приказ говорника путем
слике Подржава локалну и удаљену колаборацију са паметном таблом (whiteboard
collaboration)
Аутоматски приказ паметне табле онда када корисник активира таблу подизањем
оловке са њеног места
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Подржава multi-touch
Подржава разнолики рад са таблом (Write, Drag, Circle to Selecт)
Подржана интеграција са корпоративним директоријумом или LDAP сервером
Подршка за видео енкодинг и декодинг протоколе: H.263, H.264 HP, H.264 BP,
H.265
Подршка за аудио енкодинг и декодинг протоколе: G.711A,G.711U,G.722
Подршка за остале мрежне протоколе: DHCP, DNS, SNMP, SSH, HTTPS, SNTP,
RTP, RTCP
Видео карактеристике: различити прикази (нпр слика у слици (Picture in Picture) и
слика изван слике (Picture out Picture), Split-screen приказ, слање мејлом садржај
Whiteboard-а, могућност динамичких wallpapers-а
Аудио карактеристике: Acoustic Echo Cancellation (AEC), Automatic Noise
Suppression (ANS), Automatic Gain Control (AGC), VoiceClear, AudioEnhancer, lip
synchronization
Могућност додавања додатне камере и додатног микрофона
Портови: минимум један USB 3.0 или USB 2.0 порт, минимум 1 мрежни порт,
уграђен Bluetooth
Подршка за Веб приступ и графичку дијагностику
Подржава PAD за комуникацију и управљање таблом
Опционо подршка за Wi-Fi. Може служити као Wi-Fi hotspot или да се повеже на
Wi-Fi мрежу као корисник. Подршка за деобу материјала путем Wireless-а (нпр
деоба материјала преко паметног телефона користећи одговарајући клијент на
телефону, једноставном процедуром могуће је слику са телефона бежичним путем
послати на паметну таблу. Подршка за Wi-Fi стандарде као што су:
IEEE802.11a/b/g/n/ac, WEP, WPA, WPA2, WPS.
Паметна видеоконференцијска табла на удаљеним локацијама (горе наведеним
локацијама) мора подржати инсталацију на носач/зид.

Гаранција:
Сва понуђена опрема мора да подржи стандардну произвођачку двогодишњу гаранцију са
свим припадајућим лиценцама.
Рок за испоруку и уградњу опреме је 240 календарских дана од дана увођења у посао.
Понуђач је дужан да у складу са постојећим условима на удаљеним локацијама обезбеди
одговарајућу инсталацију и опрему.
Инсталација, подизање система и инсталациони трошкови:
Понуђач је дужан да све трошкове око имплементације, подизања система и
потенцијалних инсталационих трошкова урачуна у цену опреме.
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама)
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТТИХУСЛОВА
1) ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
Понуђач у поступкујавненабавкеморадоказати:
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно, уписан у одговарајући
регистар (члан 75. став 1. тачка1) Закона);
Доказ за правно
лице и
предузетнике
(домаћи понуђач)
Доказ за правно
лице и
предузетнике
(страни понуђач)
Доказ за физичко
лице

1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод
из регистра надлежног Привредног суда или другог одговарајућег
регистра
Извод из регистра надлежног органа
Није примењиво

2. Да понуђач 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 (члан 75. став 1. тачка2) Закона);
Доказ за правно
лице
(домаћи понуђач)

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на
чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништва или огранка страног правног лица,
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична
дела против привреде, крвична дела против животне средине,
кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре.
НАПОМЕНА: Уколико уверење Основног суда не обухвата
податке из казнене евиденције за кривична дела која су у
надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно
је поред уверења Основног суда доставити и уверење Вишег суда
на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништва или огранка страног правног лица,
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична
дела против привреде и кривично дело примања мита;
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 и 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.
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1) Извод из казнене евиденције, односно уверење (потврда)
надлежног органа да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко
од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне срдине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре и
2) Потврда недлежног органа да законски заступник понуђача
(Физичко лице – за све законске заступнике уписане у регистар
надлежног органа), није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре.
1)
Извод
из казнене евиденције, односно уверење надлежне
Доказ за
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за
предузетнике и
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
физичко лице
да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
(домаћи понуђач)
дела против животне средине, кривично дело примања и давања
мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта).
1) Потврда надлежног органа да није осуђиван за неко од кривичних
Доказ за
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
предузетнике и
кривична дела против привреде, кривична дела проитв животне
физичко лице
средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело
(страни понуђач)
преваре.
Доказ 2. не може бити старији од 2 месеца пре датума отварања понуда
Доказ за правно
лице
(страни понуђач)

3. Да је измирио доспеле порезе доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији (члан 75. став 1.
тачка 4) Закона);
1) Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио
Доказ за правно
доспеле порезе и доприносе и
лице, предузетнике
2) Уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по
и физичко лице
основу изворних локалних јавних прихода
(домаћи понуђач)
или потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку
приватизације
Доказ за правно
лице, предузетнике 1) Потврда надлежних пореских органа и организације за обавезно
социјално осигурање да је измирио доспеле порезе и доприносе
и физичко лице
(страни понуђач)
Доказ 3. не може бити старији од 2 месеца пре датума отварања понуда

4. Да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).
Доказ за правно
лице,
предузетнике и
физичко лице

Попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен
печатом Образац бр. 6 – Изјава (члан 75. ст.2), која је саставни део
конкурсне документације
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5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, односно да има лиценцу за вршење послова монтаже, пуштања у
рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника.
1) Важећа лиценца (решење) за вршење послова монтаже,
пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке
корисника, издате од стране Министарства унутрашњих
послова
Доказ за правно
1) Важећа лиценца за вршење послова монтаже, пуштања у рад
лице, предузетнике и одржавања система техничке заштите и обуке корисника,
и физичко лице
издате од стране Министарства унутрашњих послова
Доказ за правно
лице, предузетнике
и физичко лице
(домаћи понуђач)

(страни понуђач)

2) ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
(члан 76. Закона)
У складу са чланом 76. Закона, наручилац је дефинисао додатне услове које сваки
понуђач који учествује у предметном поступку јавне набавке мора да испуни и то:



1. Неопходан пословни капацитет
Да понуђач поседује сертификат којим доказује да је успоставио и да примењује
систем квалитета ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, OHSAS 18001

Доказ за правно
лице и предузетнике
Доказ за физичко лице



1) Фотокопија сертификата ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001,
OHSAS 18001
Није применљиво

2. Неопходан финансијски капацитет
Да понуђач у последњих дванаест месеци који претходе месецу објављивања
позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан;

1) Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за
привредне регистре, Регистар финансијских извештаја и података о
бонитету правних лица и предузетника, који садржи сажети биланс
стања и успеха, показатеље за оцену бонитета за 2016, 2017. и 2018.
годину, као и податке о данима неликвидности. Уколико достављени
Извештај БОН-ЈН, не садржи податке о данима неликвидности за
задњих дванаест месеци који претходе месецу објављивања позива
за подношење понуда на Порталу јавних набавки, понуђач је дужан
да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у задњих
дванаест месеци који претходе месецу објављивања позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан.
1) Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за
Доказ за правно
лице, предузетнике привредне регистре, Регистар финансијских извештаја и података о
бонитету правних лица и предузетника, који садржи сажети биланс
и физичко лице
стања и успеха, показатеље за оцену бонитета за 2016, 2017. и 2018.
(страни понуђач)
годину, као и податке о данима неликвидности. Уколико достављени
Извештај БОН-ЈН, не садржи податке о данима неликвидности за
Доказ за правно
лице, предузетнике
и физичко лице
(домаћи понуђач)
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задњих дванаест месеци који претходе месецу објављивања позива
за подношење понуда на Порталу јавних набавки, понуђач је дужан
да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у задњих
дванаест месеци који претходе месецу објављивања позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан.

3. Неопходан технички капацитет


Понуђач мора да поседује ауторизацију произвођача MAF (Manufacturer
Authorization Form) за опрему коју понуђач нуди у предметној јавној набавци,

Доказ за правно
лице и предузетнике
Доказ за физичко
лице

1) Фотокопија MAF-а (Manufacturer Authorization Form)
издатог од стране произвођача опреме или други
ауторизациони документ произвођача
Није применљиво

3) УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА за учешће у поступку предметне јавне
набавке, понуђач доказује достављањем доказа уз понуду, датих у Конкурсној
документацији у Делу - 1) ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ.
Испуњеност ДОДАТНИХ УСЛОВА за учешће у поступку предметне јавне
набавке, понуђач доказује достављањем доказа уз понуду, датих у Конкурсној
документацији у Делу - 2) ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац
може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на
основу извештаја комисије 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.
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.
НАПОМЕНА: Сагласно члану 78. став 5. Закона о јавним набавкама, понуђач који је
уписан у Регистар понуђача који се води код организације надлежне за регистрацију
привредних субјеката (предузетника и правних лица), није дужан да приликом подношења
понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) овог
закона.
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.
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Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. тачка 1)
до 4) Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом,
јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због
тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима
државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за
то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у
примереном року.
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
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на инернет страницама
надлежних органа, у ком случају је у обавези навести прво, који су то докази и друго,
навести интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
4) УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОНУЂАЧ АКО ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ
ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично
поверити подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу дужан је да наведе 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.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор буде закључен
између наручиоца и понуђача, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача
ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних
услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) закона, а доказ о испуњености услова из члана 75.
став 1. тачка 5) закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
5) УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА
ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Понуду може поднети група понуђача.
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Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75.
Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, а додатне услове испуњавају
заједно.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе понуђача
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно
садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу на чији рачун ће бити извршено плаћање;
4) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу.
Прилог бр. 9. Споразум понуђача (доставити само у случају заједничке
понуде)
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је
понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у
року од пет дана од дана позива наручиоца достави на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа.
Уколико понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену
копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем 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.
Уколико је понуђач у складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, уписан у
Регистар понуђача, није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност
обавезних услова, ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно
доступни.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на инернет
страницама надлежних органа, у ком случају је у обавези навести прво, који су то докази и
друго, навести интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у
року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла
бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду
приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави
тражена документа у примереном року.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона,
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе. Наведена изјава, уколико није
издата на српском језику мора бити преведена на српски језик и оверена од стране судског
тумача.
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5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Наручилац бира најповољнију понуду применом критеријума „економски
најповољнија понуда” у складу са Законом о јавним набавкама, тако што их рангира на
основу пондера одређених за елементе критеријума.
5.1. Елементи критеријума „економски најповољније понуде”, су:
1. Цена за набавку добара „ Набавка интегрисаног система комуникације за
потребе регионалних иновационих стартап центара”:
- елемент критеријума - цена ....................................................... број пондера 35
Наручилаац је за елемент критеријума - Цена предвидео следећу формулу:
35 x најнижа понуђена цена
цена понуде која се рангира
2. Понуђач има запослена на неодређено време или по другом основу радно
ангажована одговорна пројектанта телекомуникационих мрежа и система са лиценцом
353:
- понуђач који има минимум три одговорна пројектанта............. . број пондера – 20
- понуђач који има мање од три одговорна пројектанта................. број пондера – 10
Понуђач као доказ доставља уговор о раду или уговор о привременим и
повременим пословима или уговор о делу или др. уговор или Образац М - Пријава,
промена и одјава на обавезно социјално осигурање или други одговарајући образац, као
доказ о радно правном статусу; фотокопију лиценци и Потврду Инжењерске коморе
о важности исте, не старије од 6 месеци до дана објављивања јавног позива на
Порталу јавних набавки.
3. Понуђач има запослена на неодређено време или по другом основу радно
ангажована одговорна извођача радова телекомуникационих мрежа и система са лиценцом
453:
- понуђач који има минимум пет одговорних извођача.............. ... број пондера – 20
- понуђач који има мање од пет одговорних извођача.................... број пондера – 10
Понуђач као доказ доставља уговор о раду или уговор о привременим и
повременим пословима или уговор о делу или др. уговор или Образац М - Пријава,
промена и одјава на обавезно социјално осигурање или други одговарајући образац, као
доказ о радно правном статусу; фотокопију лиценци и Потврду Инжењерске коморе
о важности исте, не старије од 6 месеци до дана објављивања јавног позива на
Порталу јавних.
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4. Понуђач има запослена на неодређено време или по другом основу радно
ангажована лица који поседују лиценцу (ЛТ3) за вршење послова монтаже, пуштања у
рад, одржавање система техничке заштите, коју издаје МУП РС:
- понуђач који има минимум 10 лица.............. ................................ број пондера – 15
- понуђач који има од 5 до 10 лица................................................... број пондера – 10
- понуђач који има мање од 5 лица................................................... број пондера – 5
Понуђач као доказ доставља уговор о раду или уговор о привременим и
повременим пословима или уговор о делу или др. уговор или Образац М - Пријава,
промена и одјава на обавезно социјално осигурање или други одговарајући образац, као
доказ о радно правном статусу; фотокопију лиценци за вршење послова монтаже,
пуштања у рад, одржавање система техничке заштите, коју издаје МУП РС.
5. Понуђач има лица запослена на неодређено време или по другом основу радно
ангажована:
- понуђач који има 100 и више лица................................................. број пондера – 10
- понуђач који има мање од 100 лица............................................... број пондера – 5
Понуђач као доказ доставља документ којим на недвослмислен начин доказује број
запослених и ангажованих лица (уговоре о раду, ППП-ПД пријаве за месец који
претходи месецу објаве позива за подношење понуда; Образац М - Пријава, промена и
одјава на обавезно социјално осигурање или други одговарајући образац.
Сабирањем пондера могуће је добити највише 100 пондера.
Ранг листа понуђача који су доставили прихватљиву понуду формира се сабирањем
пондера освојених на основу елемената критеријума од 1-5.
5.2. Елементи критеријума, односно начин на основу којег ће наручилац извршити
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем
пондера – резервни критеријуми
У случају да два или више понуђача имају исти број пондера наручилац ће применити
први резервни критеријум и изабрати понуду понуђача који има већи број пондера за
критеријуме под редним бројем 2. и 3.
Уколико ни према првом резервном критеријуму није могуће донети одлуку о додели
уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће
се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које су
по првом резервном критеријуму оствариле једнак број пондера.
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако
што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те
ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу
чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не
присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник о извлачењу путем жреба.
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6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Подаци о језику
Наручилац је конкурсну документацију припремио на српском језику.
Поступак јавне набавке води се на српском језику.
Понуда мора бити сачињена на српском језику.
Понуда се може доставити и на страном језику и то на енглеском језику.
Наручилац задржава право да, уколико у поступку прегледа и оцене понуда утврди да би
део понуде требало да буде преведен на српски језик, одреди понуђачу примерен рок у
којем је дужан да изврши превод тог дела понуде.
У случају спора релевантна је верзија конкурсне документације, односно понуде, на
српском језику.
2. Подношење понуде и јавно отварање понуда
Понудa се подноси у писаном облику, на адресу наручиоца - Кабинет министра без
портфеља задужен за иновације и технолошки развој, 11000 Београд, Немањина 11;
(писарница), затворена у коверти или кутији, на начин да се приликом отварања понуде
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На предњој страни коверте или
кутије обавезно уписати Понуда за јавну набавку број О-03/2019 - Набавка добара –
„Набавка интегрисаног система комуникације за потребе регионалних иновационих
стартап центара” и назнаку „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАЈ”, а на полеђини назив
понуђача, адреса понуђача, име и презиме лица за контакт и број телефона.
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.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
Понуде се подносе до 16. децембра 2019. године, најдаље до 10:00 часова.
Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена
од стране наручиоца до назначеног датума и часа.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација ће бити објављени истог дана на
Порталу јавних набавки.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати
потврду о пријему понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и време
пријема понуде.
Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до
назначеног датума и часа.
Наручилац ће, по oкончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима све
неблаговремено поднете понуде, неотворене, са назнаком да су поднете неблаговремено.
Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана након истека рока за достављање
понуда, односно дана 16. децембра 2019. године, у 10:30 часова, у згради Владе РС,
Немањина 11; Београд, канцеларија 166/ IV спрат, уз присуство овлашћених
представника понуђача.
Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, дужни су да
комисији за јавну набавку предају оригинални примерак писаног овлашћења за учешће у
поступку јавног отварања понуда.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни
део конкурсне документације. Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је
уписати податке у празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да
обрасци буду у целости попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.
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Осим тога, понуђач је дужан досавити и све прилоге тражене конкурсном
документацијом.
Обавеза понуђача је да све документе, поднете у понуди, повеже у целину и запечати, тако
да се накнадно не могу убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови,
односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично
поверити подизвођачу.
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити
оверен и потписан од стране одговорног лица понуђача или овлашћеног лица понуђача.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу,
дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача
буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. У том случају обрасци који се
односе на подизвођаче морају бити оверени и потписани од стране одговорног или
овлашћеног лица подизвођача.
Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке понуде је споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача 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 матерјалном и кривичном одговорношћу
(нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75. став 2. Закона и
др), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе
понуђача.
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце
дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава 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. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде
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 да
учествује у више заједничких понуда.
4. Понуда са подизвођачем
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично
поверити подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу
дужан је да наведе 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.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу,
дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача
буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова који
су наведени у конкурсној документацији.
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Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
5. 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. став 4. тачка 1) до 6)
Закона.
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик
како би могли да поднесу заједничку понуду.
У случају да заједничка понуда групе понуђача буде оцењена као најповољнија,
Наручилац ће захтевати од групе понуђача да поднесу правни акт којим се обавезују на
заједничко извршење набавке и којим ће бити прецизирана одговорност сваког члана
групе за извршење уговора.
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.
6. Обавезна садржина понуде
Понуђачи достављају понуде у складу са конкурсном документацијом и захтеваним
условима Наручиоца. Понуда садржи обавезно:
- Део III - ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА)
ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ потписан и печатом оверен.
- Образац понуде .......................................................................
Образац бр. 1.
- Образац структуре понуђене цене са упутством
како да се попуни....................................................................
Образац бр. 2.
- Образац трошкова припреме понуде .....................................
Образац бр. 3.
- Изјава о независној понуди ...................................................
Образац бр. 4.
- Изјава о чувању поверљивих података..................................
Образац бр. 5.
- Изјава (члан 75. став 2) ...........................................................
Образац бр. 6.
- Изјава о достављању сред. обез. – повраћај аванса.............
Образац бр. 7.
- Изјава о достављању сред. обез. за изврш.уг.обав. ............
Образац бр. 8.
- Изјава о достављању сред. обез. за откл. недост.................
Образац бр. 9.
- Прилози...................................................................................
Образац бр. 11.
- Модел уговора .......................................................................
Образац бр. 11.
- Доказ да је регистрован .......................................................
ПРИЛОГ 1.
- Доказ да није осуђиван ........................................................
ПРИЛОГ 2.
- Доказ о измиреним порезима и доприносима. ...................
ПРИЛОГ 3.
- Доказ да има важећу дозволу ...............................................
ПРИЛОГ 4.
- Доказ о пословном капацитету ............................................
ПРИЛОГ 5.
- Доказ о финансијском капацитету ......................................
ПРИЛОГ 6.
- Доказ о техничком капацитету ...........................................
ПРИЛОГ 7.
- Техничка документација .....................................................
ПРИЛОГ 8.
- Споразум о заједничком извршењу набавке .....................
ПРИЛОГ 9.
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7. Понуда са варијантама
Понуда са варијантама није дозвољена.
8. Попуст на понуђену цену
Попуст на понуђену цену није дозвољен.
9. Начин измене, допуне и опозива понуде
Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду и
то непосредно или путем поште, на начин како је одређено за пријем подношења понуде,
са јасном назнаком који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља.
10. Валута и начин на који мора да буде наведена и исказана цена у понуди
Цена мора бити исказана у динарима, са и без припадајућег износа пореза, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има на било који начин у вези са реализацијом предметне
јавне набавке. Цена је фиксна и не може се мењати. Ако је у понуди исказана
неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
10. Заложно право
Потраживања из закљученог уговора не могу се уступати другим правним или физичким
лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који
други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.
11. Начин плаћања
Прихватљив начин плаћања за Наручиоца је:
 аванс у висини 100% од уговореног износа, у року од 15 дана од дана закључења
уговора и службеног пријема авансног рачуна, банкарске гаранције за повраћај
аванса и банкарске гаранције за извршење уговорних обавеза. Плаћање се врши на
текући рачун понуђача означен у авансном рачуну.
Понуђач је у обавези после завршене примопредаје добара доставити коначни рачун.
Авансни рачун мора бити регистрован у складу са Правилником o начину и поступку
регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и
садржају централног регистра фактура (Службени гласник РС”, број 7/18).
Средства за реализацију уговора о јавној набавци обезбеђена су Законом о буџету
Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС”, број 95/18 и 72/19).
12. Средство финансијског обезбеђења
12.1. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања
Понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу као средство
финансијског обезбеђења, oригинал банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у
висини 100% аванса са обрачунатим ПДВ-ом, са роком важности најмање 30 дана дуже од
потписивања Записника о примопредаји добара, у корист Кабинета министра без
портфеља задуженог за иновације и технолошки развој.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив,
без приговора и биће саставни део уговора.
У случају наступања услова за продужење рока за извршење посла, Извршилац је у
обавези да изврши продужење банкарске гаранције или да достави нову банкарску
гаранцију за исти период за који се врши продужење рока за извршење посла.
Након истека рока важења средства обезбеђења за повраћај авансног плаћања, исто ће
бити враћено Понуђачу.
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12.2. Банкарска гаранција за извршење уговорних обавеза
Понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу као средство
финансијског обезбеђења, oригинал банкарску гаранцију за извршење уговорних обавеза,
у висини 10% од укупне уговорене цене, без ПДВ-а, која мора трајати најмање 30 дана
дуже од истека рока важности уговора, односно испуњења уговорних обавеза, у корист
Кабинета министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив,
без приговора и биће саставни део уговора.
У случају наступања услова за продужење рока за извршење посла, Извршилац је у
обавези да изврши продужење банкарске гаранције или да достави нову банкарску
гаранцију за исти период за који се врши продужење рока за извршење посла.
Након истека рока важења средства обезбеђења за извршење уговорних обавеза, исто ће
бити враћено Понуђачу.
12.3. Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року
Понуђач је дужан да у тренутку примопредаје добара, као средство финансијског
обезбеђења преда регионалном иновационом стартап центру, као крајњем кориснику
добара, оригинал банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, у
висини 5% од укупне уговорене цене без ПДВ-а, која траје 5 дана дуже од гарантног рока.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив,
без приговора.
По истеку рока на који је дата, крајњи корисник ће банкарску гаранцију вратити
Понуђачу.
13. Важење 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 не може мењати понуду.
14.Техничка документација
Понуђач мора доставити и техничку документацију (опис производа) за сву понуђену
опрему. Техничка документација може бити достављена на енглеском језику и мора
недвосмислено показивати да понуђена добра у потпуности одговарају свим минимално
дефинисаним техничким захтевима. Уколико понуђач као саставни део понуде не достави
захтевану техничку документацију, понуда ће бити одбијена.
15. Начин и рок испоруке и уградње опреме
Понуђач је дужан да једнократно изврши испоруку добара и уградњу исте у року који
наведе у обрасцу понуде, а који не може бити дужи од 30 (словима: тридесет) дана од дана
увођења у посао.
НАПОМЕНА: Понуђач који одреди рок испоруке и уградње дужи од 30 дана, његова
понуда биће одбијена као неприхватљива
16. Место испоруке
Место испоруке су иновациони стартап центри:
- Стартап центар Научно технолошки парк Чачак (СЦ-НТП Чачак); Трг
народног устанка 2, 32000 Чачак,
- Мрежа иновација Србије – Стартит Центар Зрењанин; Трг слободе 7, 23000
Зрењанин,
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Оснивање старт ап центра у Пироту; Таковска бб, 18300 Пирот,
Регионални Иновациони Стартап Центар Суботица; Адолфа Сингера 12,
24000 Суботица,
Регионални иновациони стартап центар Горњи Милановац; Рајићева 48,
32300 Горњи Милановац,
Регионални иновациони стартап центар Ваљево (мера 2 и 3); Железничка 5,
14000 Ваљево,
Отварање регионалног иновационог стартап центра Расинског округа –
РИСЦ; Јасички пут 9А, 37000 Крушевац,
Регионални Центар за одрживи развој Срема – I фаза: Успостављање
иновационог Стартап Центра Стара Пазова; Краља Петра Првог
Карађорђевића 2, 22300 Стара Пазова,
Централна локација за умрежење стартап иновационих центара са јединицом у
Кабинету министра задуженог за иновације и технолошки развој у Београду

17. Гаранција и сервисирање
Неопходно је да понуђач у оквиру своје понуде достави потврду произвођача опреме
којом се потврђује да је минимални захтевани гарантни период подржан од стане
произвођача опреме. Неопходно је да потврда садржи следеће обавезне елементе:
- мора се односити на сву понуђену опрему са јасно наведеним моделима
понуђене опреме;
- мора бити насловљена на Наручиоца и предметну јавну набавку за коју
понуђач подноси понуду, тј. за предметну јавну набавку;
- мора се односити на територију Републике Србије;
- мора недвосмислено и једнозначно имати одредницу да је понуђена
опрема обухваћена гаранцијом произвођача опреме у минималном
захтеваном трајању.
Опционо навођење могућности доплате за гаранцију, или могућности накнадног
проширења основне гаранције од стране Понуђача (уколико је она мања од захтеване),
неће бити прихваћено, односно таква понуда ће бити одбијена.
Сервисирање опреме за време трајања гарантног рока вршиће се по следећим условима:
 бесплатни делови,
 рад овлашћеног сервисера,
 време одзива сервисера по позиву је најкасније следећи радни дан од
дана када је учињен позив,
 време отклањања уоченог недостатка је максимално 3 (три) радна дана од истека
рока утврђеног за одзив на позив. Уколико Понуђач у наведеним роковима не
изврши поправку опреме, дужан је да обезбеди и испоручи опрему истих или
бољих карактеристика, до поправке и довођења опреме у исправно и функционално
стање.
18. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
Наручилац и понуђач ће записнички констатовати преузимање добара. У случају
записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоруке, понуђач је дужан
да у року од 48 сати отколни недостатак у испоруци.
19. Заштита података наручиоца
Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на
располагање, укључујући и њихове подизвођаче.
Изјава о чувању поверљивих података је саставни део конкурсне документације и биће
саставни део уговора.
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Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без
обзира на степен те поверљивости.
20. Заштита података понуђача
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су
посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју
„ПОВЕРЉИВО” у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила
повреду поверљивости података добијених у понуди.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуде.
21. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему могу да укажу наручиоцу и на
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5
дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације одговор објавити на Порталу јавних набавки.
Додатне информације или појашњења упућују се на адресу наручиоца - Кабинет министра
без портфеља задужен за иновације и технолошки развој, 11000 Београд, Немањина 11;
(писарница) или електронским путем сваког радног дана у периоду од 7:30 до 15:30 на Email natasa.zavodja@mbpi.gov.rs , са напоменом „Захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку добара – „Набавка
интегрисаног система комуникације за потребе регионалних иновационих стартап
центара”, ЈН број O-03/2019. Уколико је електронска пошта примљена после наведеног
периода сматраће се да је примљена следећег радног дана.
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.
22. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код
понуђача односно његовог подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
23. Негативне референце
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три
године пре објављивања позива за подношење понуда у постуку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
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Наручилаац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним
набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три
године пре објављивања позива за подношење понуда.
Доказ може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавезе у поступку јавне
набавке или испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о неплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом,
односно уговором;
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и
под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим
уговорима о јавним набавкама.
Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну
одлуку другог надлежног органа, која се односи на поступак који је спровео или угвоор
који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоветан.
24. Врста критеријума за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски
најповољнија понуда”.
25. Обавештење понуђачима о обавези прописаној чланом 75. став 2. Закона
Понуђач је дужан да при састављају своје понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде (Образац Изјаве - бр. 6).
26. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица
Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
27. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од
стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у
поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од
стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
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рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. Закона, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума,
одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели
уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а Закона.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail
natasa.zavodja@mbpi.gov.rs или препорученом пошиљком са повратницом.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да изврши уплату таксе у износу од
120.000,00 динара.
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије, број
рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број O-03/2019, сврха:
такса за ЗЗП, Кабинет министра без портфеља задужен за иновације и технолошки развој,
корисник: буџет Републике Србије, уплати таксу у износу од 120.000,00 динара и достави
потврду привредног субјекта (банке или поште) да је извршена уплата прописане таксе
коначно реализована.
Доказ мора садржати јасан печат банке (поште) и потпис овлашћеног лица са видљивим
датумом реализације уплате и јасно назначен број јавне набавке (О- 03/2019) за коју се
предметни захтев подноси.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона, а
упутство о уплати таксе налази се на сајту Републичке комисије за заштиту права у
поступцима јавних набавки www.kjn.gov.rs .
28. Рок за закључење уговора о јавној набавци
Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у
року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Наручилац може и пре истека рока за подношење захтва за заштиту прав закључити
уговор о јавној набавци ако је поднета само једна понуда у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона.
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. понуђач није
дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због
тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремено захтев за заштиту
права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
29. Измене током трајања уговора
Након закључења уговора Наручилац може, у складу са чланом 115. Закона, дозволити
промену цене и других битних елемената уговора у случају наступања околности које не
зависе од наручиоца или понуђача, а битно утичу на извршење услуга које су предмет
конкретне јавне набавке, односно без спровођења поступка јавне набавке повећати обим
предмета набавке, уколико за то постоје оправдани разлози.

30. Праћење реализације уговора
Одговорно лице за праћење и реализацију извршења уговорних обавеза је Наташа Завођа
и Бојан Лалић, машински инжењер.
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Образац бр. 1.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Пун назив Понуђача:

__________________________________________

Скраћени назив Понуђача __________________________________________
Адреса и седиште:

__________________________________________

Матични број

__________________________________________

ПИБ

__________________________________________

Особа за контакт:

__________________________________________

Телефон/факс/Mail

_________________________________________

На основу Позива за подношење понуда за јавну набавку добараброј О - 03/2019 „Набавка интегрисаног система комуникације за потребе регионалних иновационих
стартап центара” у свему у складу са Техничком спецификацијом, која чине саставни део
конкурсне документације по предметној јавној набавци, достављамо следећу
П О Н У Д У
број __________________ од __________ 2019. године

Да квалитетно извршимо набавку интегрисаног система комуникације за потребе
регионалних иновационих стартап центара, у складу са наведеним условима из конкурсне
документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:
а) самостално

б) заједничка понуда
ц) са подизвођачем
(заокружити облик наступања)

Рок важења понуде је _______ (___________________)
отварања понуде.
(не краће од 30 кал.дана)

календарских дана од дана
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Цена за добра која су предмет јавне набавке:
РБ
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Опис
Централизована менаџмент платформа (ЦМП)
према техничкој спецификацији на централној
локацији
Централизована МЦУ платформа (Ц-МЦУ)
према техничкој спецификацији на централној
локацији
Софтверски конференцијски клијенти према
техничкој спецификацији
Свич на централној локацији према техничкој
спецификацији
Бежични контролер приступа на централној
локацији према техничкој спецификацији
Бежични приступна тачка на централној
локацији према техничкој спецификацији
Заштитни уређај (фајервол) на централној
локацији према техничкој спецификацији
Паметна видео конференцијска табла на
централној локацији према техничкој
спецификацији
Додатна камера на централној локацији према
техничкој спецификацији
Додатни микрофон на централној локацији
према техничкој спецификацији
Свич на удаљеној локацији према техничкој
спецификацији
Бежични приступна тачка на удаљеној
локацији према техничкој спецификацији
Паметна видео конференцијска табла на
удаљеној локацији према техничкој
спецификацији

Кол

Јед. Цена

Укупна Цена

1

1
50
1
1
1
1
1
1
1
8
8
8

Укупно без ПДВ-а
Укупно са ПДВ-ом

Начин и рок плаћања: аванс у висини ___% од уговореног износа, у року од __ дана од
дана закључења уговора и службеног пријема авансног рачуна, банкарске гаранције за
повраћај аванса и банкарске гаранције за извршење уговорних обавеза. Плаћање се врши
на текући рачун понуђача означен у авансном рачуну.
Рок испоруке и уградње опреме: 240 календарских дана од дана увођења у посао.
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Место испоруке:
Иновациони стартап центри:
- Стартап центар Научно технолошки парк Чачак (СЦ-НТП Чачак); Трг
народног устанка 2, 32000 Чачак,
- Мрежа иновација Србије – Стартит Центар Зрењанин; Трг слободе 7, 23000
Зрењанин,
- Оснивање старт ап центра у Пироту; Таковска бб, 18300 Пирот,
- Регионални Иновациони Стартап Центар Суботица; Адолфа Сингера 12,
24000 Суботица,
- Регионални иновациони стартап центар Горњи Милановац; Рајићева 48,
32300 Горњи Милановац,
- Регионални иновациони стартап центар Ваљево (мера 2 и 3); Железничка 5,
14000 Ваљево,
- Отварање регионалног иновационог стартап центра Расинског округа –
РИСЦ; Јасички пут 9А, 37000 Крушевац,
- Регионални Центар за одрживи развој Срема – I фаза: Успостављање
иновационог Стартап Центра Стара Пазова; Краља Петра Првог
Карађорђевића 2, 22300 Стара Пазова.
- Централна локација за умрежење стартап иновационих центара са јединицом у
Кабинету министра задуженог за иновације и технолошки развој у Београду
Гарантни рок: _______ месеца/е.
За извршење јавне набавке ангажујемо ____ (____________) подизвођача.
(уписати број подизвођача словима).

Проценат укупне вредности јавне набавке _______________ % који ће бити поверен
подизвођач
( уписати проценат)

Део предмета јавне набавке који ће
извршити преко подизвођача
_______________________________________
( уписати )

Датум: ________ 2019. године
Понуђач:
_____________________
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Пословно име
или скраћани назив

Улица и број
Адреса
седишта

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
e-mail:
Рачун - Банка
Врста правног лица (микро,
мало, средње или велико
правно лице)

Датум: ________ 2019. године
Понуђач:
_____________________
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име
или скраћани назив

Улица и број
Адреса
седишта

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
e-mail:
Рачун - Банка
Врста правног лица (микро,
мало, средње или велико
правно лице)
НАПОМЕНА: Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити поверено
већем броју подизвођача
Датум: _______ 2019. године
Понуђач:
__________________
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ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА

Пословно име
или скраћани назив

Улица и број
Адреса
седишта

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
e-mail:
Рачун - Банка
Врста правног лица (микро,
мало, средње или велико
правно лице)

Датум: ________ 2019. године
Понуђач:
_____________________
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ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ
Пословно име
или скраћани назив

Улица и број
Адреса
седишта

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
e-mail:
Рачун - Банка
Врста правног лица (микро,
мало, средње или велико
правно лице)
НАПОМЕНА: Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе
Датум: ________ 2019. године
Понуђач:
_____________________
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Образац бр. 2.
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕСА УПУТСТВОМ
КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
РБ
1

2
3
4

Опис
Централизована менаџмент платформа
(ЦМП) према техничкој спецификацији на
централној локацији
Централизована МЦУ платформа (Ц-МЦУ)
према техничкој спецификацији на
централној локацији
Софтверски конференцијски клијенти према
техничкој спецификацији
Свич на централној локацији према
техничкој спецификацији

Кол

1
50
1

Бежични контролер приступа на централној
локацији према техничкој спецификацији

1

6

Бежични приступна тачка на централној
локацији према техничкој спецификацији

1

8
9
10
11
12
13

Заштитни уређај (фајервол) на централној
локацији према техничкој спецификацији
Паметна видео конференцијска табла на
централној локацији према техничкој
спецификацији
Додатна камера на централној локацији
према техничкој спецификацији
Додатни микрофон на централној локацији
према техничкој спецификацији
Свич на удаљеној локацији према
техничкој спецификацији
Бежични приступна тачка на удаљеној
локацији према техничкој спецификацији
Паметна видео конференцијска табла на
удаљеној локацији према техничкој
спецификацији
Укупно без ПДВ-а

Укупна Цена

1

5

7

Јед.цена

1
1
1
1
8
8
8

Укупо са ПДВ-ом
За набавку добара и уградњу истих, уписати јединичне цене и укупне цене по ставкама од 1-13, без
ПДВ-а и са ПДВ-ом, укључујући све трошкове које понуђач има у вези са извршењем набавке, као
и укупну цену од 1-13, без ПДВ-а и са ПДВ-ом.
Цене су фиксне и не могу се мењати.

Датум: ________ 2019. године
Понуђач:
_____________________
Страна 38 од 62

Образац бр. 3.
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач
_____________________________________________________________________
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ:

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
Датум: _______ 2019. године
Понуђач
.

__________________
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Образац бр. 4.

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12,
14/15 и 68/15), понуђач
____________________________________________________________________
(уписати назив понуђача)

даје:
ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке добара - „Набавка интегрисаног система комуникације за
потребе регионалних иновационих стартап центара”, за потребе Кабинета министра
без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој, јавна набавка број О-03/2019,
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: _______ 2019. године
Понуђач
___________________
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Образац бр. 5.
У складу са чланом 15. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр.
124/12, 14/15 и 68/15), понуђач
___________________________________________________________
(уписати назив понуђача)

даје:
ИЗЈАВУ
О чувању поверљивих података
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу све податке
који су нам стављени на располагање у поступку јавне набавке добара - „Набавка
интегрисаног система комуникације за потребе регионалних иновационих стартап
центара”, ЈН број О-03/2019, као и приликом реализације уговора, чувати и штитити као
поверљиве, укључујући и подизвођаче и да ћу све информације које могу бити
злоупотребљене у безбедоносном смислу, чувати од неовлашћеног коришћења и
откривања као пословну тајну.
Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити
без обзира на степен те поверљивости.

Датум: _______ 2019. године

Понуђач:
_____________________
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Образац бр. 6.
На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр.
124/12, 14/15 и 68/15), у име и за рачун Понуђача
____________________________________________________________________
(уписати назив понуђача)

дајем

И З Ј А В У
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да смо при
састављању понуде у поступку јавне набавке добара - „Набавка интегрисаног система
комуникације за потребе регионалних иновационих стартап центара”, ЈН број О03/2019, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да немамо забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум: _______ 2019. година
Понуђач:
_____________________
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Образац бр. 7.

ИЗЈАВА
О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА

У вези са Позивом за подношење понуда за јавну набавку добара број О-03/2019 - „
Набавка интегрисаног система комуникације за потребе регионалних иновационих
стартап центара”, у случају да
____________________________________________________________________________
(навести назив понуђача)
буде изабран као наjповољнији понуђач, изјављујемо да ћемо Наручиоцу у тренутку
закључења уговора за набавку интегрисаног система комуникације за потребе
регионалних иновационих стартап центара, предати као средство финансијског
обезбеђења oригинал банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини 100%
аванса са обрачунатим ПДВ-ом, са роком важности најмање 30 дана дуже од потписивања
Записника о примопредаји добара, у корист Кабинета министра без портфеља задуженог
за иновације и технолошки развој.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први
позив, без приговора и биће саставни део уговора.
У случају наступања услова за продужење рока за извршење посла, у обавези смо
да извршимо продужење банкарске гаранције или да доставимо нову банкарску гаранцију
за исти период за који се врши продужење рока за извршење посла.

Датум: _______ 2019. година
Понуђач:
.

_____________________

Страна 43 од 62

Образац бр. 8.

ИЗЈАВА
О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА

У вези са Позивом за подношење понуда за јавну набавку добара број О-03/2019 - „
Набавка интегрисаног система комуникације за потребе регионалних иновационих
стартап центара”, у случају да
____________________________________________________________________________
(навести назив понуђача)
буде изабран као наjповољнији понуђач, изјављујемо да ћемо Наручиоцу у тренутку
закључења уговора за набавку интегрисаног система комуникације за потребе
регионалних иновационих стартап центара, предати као средство финансијског
обезбеђења oригинал банкарску гаранцију за извршење уговорних обавеза у висини 10%
од укупне уговорене цене без ПДВ-а, која мора трајати најмање 30 дана дуже од истека
рока важности уговора, односно испуњења уговорних обавеза, у корист Кабинета
министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први
позив, без приговора и биће саставни део уговора.
У случају наступања услова за продужење рока за извршење посла, у обавези смо
да извршимо продужење банкарске гаранције или да доставимо нову банкарску гаранцију
за исти период за који се врши продужење рока за извршење посла.

Датум: _______ 2019. година
Понуђач:
.

_____________________
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Образац бр. 9.

ИЗЈАВА
О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ
НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

У вези са Позивом за подношење понуда за јавну набавку добара број О-03/2019 - „
Набавка интегрисаног система комуникације за потребе регионалних иновационих
стартап центара”, у случају да
____________________________________________________________________________
(навести назив понуђача)
буде изабран као наjповољнији понуђач, изјављујемо да ћемо у тренутку примопредаје
добара, као средство финансијског обезбеђења предати наручиоцу, оригинал банкарску
гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, у висини 5% од укупне уговорене
цене без ПДВ-а, која траје 5 дана дуже од гарантног рока.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први
позив, без приговора.

Датум: _______ 2019. година
Понуђач:
_____________________
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Образац 10.
П Р И Л О З И:
У прилогу понуде, у складу са конкурсном документацијом, достављамо:
1) Уговор о раду или уговор о привременим и повременим пословима или уговор о делу
или др. уговор или Образац М - Пријава, промена и одјава на обавезно социјално осигурање или
други одговарајући образац, као доказ о радно правном статусу; фотокопију лиценци и Потврду
Инжењерске коморе о важности исте, не старије од 6 месеци до дана објављивања јавног позива на
Порталу јавних набавки
__________________________________________________________________________ ;
(уписати назив доказа)
2) Уговор о раду или уговор о привременим и повременим пословима или уговор о делу
или др. уговор или Образац М - Пријава, промена и одјава на обавезно социјално осигурање или
други одговарајући образац, као доказ о радно правном статусу; фотокопију лиценци и Потврду
Инжењерске коморе о важности исте, не старије од 6 месеци до дана објављивања јавног позива на
Порталу јавних;
__________________________________________________________________________ ;
(уписати назив доказа)
3) Ууговор о раду или уговор о привременим и повременим пословима или уговор о делу
или др. уговор или Образац М - Пријава, промена и одјава на обавезно социјално осигурање или
други одговарајући образац, као доказ о радно правном статусу; фотокопију лиценци за вршење
послова монтаже, пуштања у рад, одржавање система техничке заштите, коју издаје МУП РС;
__________________________________________________________________________ ;
(уписати назив доказа)
4) Документ којим на недвослмислен начин доказује број запослених и ангажованих лица
(уговоре о раду, ППП-ПД пријаве за месец који претходи месецу објаве позива за подношење
понуда; Образац М - Пријава, промена и одјава на обавезно социјално осигурање или други
одговарајући образац;
__________________________________________________________________________ ;
(уписати назив доказа)
5) Уговор о раду или уговор о привременим и повременим пословима или уговор о делу
или др. уговор или Образац М - Пријава, промена и одјава на обавезно социјално осигурање или
други одговарајући образац, као доказ о радно правном статусу; фотокопију лиценци за вршење
послова монтаже, пуштања у рад, одржавање система техничке заштите, коју издаје МУП РС;
__________________________________________________________________________ ;
(уписати назив доказа)
Датум: ____ 2019. година
Потпис

___________________
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НАПОМЕНА: Понуђач је дужан да прилоге достави према наведеном редоследу у складу са
конкурсном документацијом.

Образац бр. 11.
МОДЕЛ УГОВОРА
Понуђач мора да у целини попуни, овери печатом и потпише модел уговора
и исти достави у понуди
1. РЕПУБЛИКА СРБИЈА –КАБИНЕТ МИНИСТРА БЕЗ ПОРТФЕЉА ЗАДУЖЕНОГ
ЗА ИНОВАЦИЈЕ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ, са седиштем у Београду, Немањина 11,
ПИБ 102211930,матичниброј07020171, текући рачун 840-1620-21, Буџет Републике
Србије; којизаступа министар др Ненад Поповић (у даљемтексту: Научилац услуга)
и
2. ________________________________, са седиштем у _______________________, улица
__________________________,
ПИБ
_______________________,
матични
број
_____________________, рачун бр. ____________________________ отворен код пословне
банке ____________________________, телефон __________; факс _____________; које
заступа директор ____________________________, (у даљем тексту: Добављач)
(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача,
навести остале учеснике у заједничкој понуди, односно све подизвођаче)
Закључују

УГОВОР
о јавној набавци добара
Број јавненабавке: О - 03/2019
Предмет набавке: „Набавка интегрисаног система комуникације за потребе
регионалних иновационих стартап центара”.
Позив за подношење понуда објављен је дана __________2019. године на Порталу јавних
набавки и интернет страници www.inovacije.gov.rs .
Број и датум Одлуке о додели уговора: _______________ од _______ 2019. године (не
попуњавати)
Понуда изабраног понуђача број__________ од _______ 2019. године (не попуњавати)
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
- да је Кабинет министра без портфеља задуженог за за иновације и технолошки
развој, у својству Наручиоца у отвореном поступку јавне набавке број О 03/2019, по позиву објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца www.inovacije.gov.rs, изабрао Добављача као најповољнијег
понуђача за набавку добара „Набавка интегрисаног система комуникације
за потребе регионалних иновационих стартап центара”;
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-

-

да је Извршилац посла доставио Понуду број: ______________ (попуњава
Наручилац) од _____ 2019. године, која се сматра саставним делом овог
уговора;
да понуда Извршиоца посла у потпуности одговара одредбама из конкурсне
документације;
да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора број: ____ од ____
2019. године (попуњава Наручилац), којом је изабрана понуда
Извршиоца посла као најповољнија, за набавку добара „Набавка
интегрисаног система комуникације за потребе регионалних
иновационих стартап центара”.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
Премдет овог уговора је набавка добара „Набавка интегрисаног система
комуникације за потребе регионалних иновационих стартап центара”, за потребе
Кабинета министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој, у свему
према техничкој спецификацији и усвојеној понуди Даваоца услуга број __________ од
______ 2019. године (попуњава наручилац), која се сматра саставним делом овог уговра.
Ради извршења предмета јавне набавке, односно ради испоруке добара и уградње
исте, Добављач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал и другу опрему, изврши
умрежавање целог система, као и све друго неопходно за потпуно извршење набавке
добара, који су предмет овог уговора.
У случају да Добављач ангажује подизвођача:
Добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење свих обавеза из овог
уговора,
укучујући
и
обавезе
које
је
поверио
подизвођачу:
„_____________________”из____________________,ул.__________бр.__
____,
„_______________________”из___________________,ул.__________бр.__ ____.
Добављач ће наведеног/е подизвођача/е ангажовати за извршење следећих
обавеза:____________________________________________________
.
(Напомена:
Уколико Добављач не ангажује подизвођача, ст. 3,4. и 5. овог члана ће бити
изостављени из уговора)
ЦЕНА, НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Уговорне стране утврђују да цена за набавку добара из члана 2. Уговора, износи
укупно____________________ динара без ПДВ-а, односно ____________________ динара
са ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из понуде Добављача бр. _________
од _____ 2019. године.
Наручилац се обавезује да Добављачу исплати укупан износ од ______________
динара са ПДВ-ом, који представља укупну цену за набавку добара која су предмет јавне
набавке.
Укупан износ средстава из става 1. овог члана обезбеђен је Законом о буџету
Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС”, број 95/18 и 72/19) у оквиру
Раздела 3 - Влада; Глава 3.8 - Кабинет министра без портфеља задуженог за иновације и
технолошки развој; Пројекат 4007 Подршка остваривању регионалних иновационих
стартап центара Економска класификација 423 – Услуге по уговору у износу од
Страна 48 од 62

____________ динара и Економска класификација 512 – Машине и опрема у износу од
___________ динара; Извор 01 - Средства из буџета.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања
цене елемената на основу којих је одређена.
У цену су урачунати сви зависни и пратећи трошкови који су у вези са извршењем
обавеза Добављача по овом уговору.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да ће плаћање износа из члана 3. став 2. овог уговора,
извршити авансно у висини 100% уговореног износа по закључењу уговора и службеног
пријема авансног рачуна, банкарске гаранције за повраћај аванса и банкарске гаранције за
извршење уговорних обавеза.
Плаћање се врши на текући рачун Добављача број ___________________
(попуњава наручилац), отворен код ______________ банке (попуњава наручилац).
Предрачун мора бити регистрован у складу са Правилником o начину и поступку
регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и
садржају централног регистра фактура (Службени гласник РС”, број 7/18).
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 5.
Добављач је дужан да у тренутку закључења уговора, преда Наручиоцу као
средство финансијског обезбеђења:
 oригинал банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини 100% аванса
са обрачунатим ПДВ-ом, са роком важности најмање 30 дана дуже од потписивања
Записника о примопредаји ореме, у корист Кабинета министра без портфеља
задуженог за иновације и технолошки развој. Поднета банкарска гаранција мора
бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора и биће
саставни део уговора.
Након истека рока важења средства обезбеђења за повраћај авансног плаћања, исто
ће бити враћено добављачу;
 oригинал банкарску гаранцију за извршење уговорних обавеза, у висини 10% од
укупне уговорене цене, без ПДВ-а, која мора трајати најмање 30 дана дуже од
истека рока важности уговора, односно испуњења уговорних обавеза, у корист
Кабинета министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први
позив, без приговора и биће саставни део уговора. По завршеном послу Наручилац
ће предметно средство обезбеђења вратити Добављачу.
 Добављач је дужан да у тренутку примопредаје предмета уговора као средство
финансијског обезбеђења регионалном иновационом стартап центру, као крајњем
кориснику, преда оригинал банкарску гаранцију за отклањање недостатака у
гарантном року, у висини 5% од укупне уговорене цене без ПДВ-а, која траје 5
дана дуже од гарантног рока. Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна,
неопозива и платива на први позив, без приговора. По истеку рока на који је дата,
крајњи корисник ће банкарску гаранцију вратити Добављачу.
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Члан 6.
Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења уколико
Добављач не испуњава или неуредно испуњава своје уговорне обавезе.
НАЧИН И РОК ИСПОРУКЕ И УГРАДЊЕ ДОБАРА
Члан 7.
Добављач се обавезује да добра која су предмет овог уговора испоручи и угради у
року од ____ календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.
Датум увођења у посао сматраће се дан када је извршено кумулативно стицање
следећих услова:
- да је Добављач доставио авансни рачун;
- да је Добављач доставио банкарску гаранцију за повраћај аванса,
- да је Добављач доставио банкарску гаранцију за извршење уговорних обавеза,
- да је Наручилац обезбедио несметан прилаз иновационим стартап центрима, о
чему је дужан Добављача писаним путем обавестити.
Под роком извршења уговорних обавеза сматра се дан спремности за проверу
функције и могућности интеграцијског софтвера и умрежености целог система, односно
дан стављања у функцију целог система, о чему ће бити састављен посебан записник
између представника наручиоца, представника добављача и представника крајњег
корисника - регионалног иновационог стартап центра.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
МЕСТО ИСПОРУКЕ
Члан 8.
Место испоруке су регионални иновациони стартап центри:
- Стартап центар Научно технолошки парк Чачак (СЦ-НТП Чачак); Трг
народног устанка 2; 32000 Чачак,
- Мрежа иновација Србије – Стартит Центар Зрењанин; Трг слободе 7; 23000
Зрењанин,
- Оснивање старт ап центра у Пироту; Таковска бб; 18300 Пирот,
- Регионални Иновациони Стартап Центар Суботица; Адолфа Сингера 12;
24000 Суботица,
- Регионални иновациони стартап центар Горњи Милановац; Рајићева 48;
32300 Горњи Милановац,
- Регионални иновациони стартап центар Ваљево (мера 2 и 3); Железничка 5;
14000 Ваљево,
- Отварање регионалног иновационог стартап центра Расинског округа –
РИСЦ; Јасички пут 9А; 37000 Крушевац,
- Регионални Центар за одрживи развој Срема – I фаза: Успостављање
иновационог Стартап Центра Стара Пазова; Краља Петра Првог
Карађорђевића 2; 22300 Стара Пазова
- Централна локација за умрежење стартап иновационих центара са јединицом у
Кабинету министра задуженог за иновације и технолошки развој у Београду.
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ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Члан 9.
Добављач је у понуди доставио техничку документацију произвођача опреме.
ПРИМОПРЕДАЈА ДОБАРА КРАЈЊЕМ КОРИСНИКУ
Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да ће се, након успешно извршене провере функције и
могућности интеграцијског софтвера и умрежености целог система, односно стављања у
функцију целог система, извршити примопредаја добара који су предмет јавне набавке,
крајњем кориснику - регионалном иновационом стартап центру.
Примопредаја ће бити извршена под условом:
- да је састављен записник о стављању у функцију целог система и потписан од
стране лица наведених у члану 7. овог уговора,
- да је добављач предао регионалним иновационим стартап центрима, као крајњим
корисницима, као и Централној локацији за умрежење стартап иновационих центара са
јединицом у Кабинету министра задуженог за иновације и технолошки развој у Београду,
оригинал банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, у висини 5%
од укупне уговорене цене без ПДВ-а, која траје 5 дана дуже од гарантног рока,
- да је добављач предао наручиоцу коначни рачун.
ГАРАНЦИЈА И СЕРВИСИРАЊЕ
Члан 10.
Гаранција за добра која су предмет овог уговора је произвођачка и износи:
_________ (уписује понуђач).
Члан 11.
Добављач је дужан да у гарантном року пружа услугу сервисирања опреме, тј.
обезбеди сервис у гарантном року.
Сервисирање опреме за време трајања гарантног рока вршиће се по следећим
условима:
- бесплатни делови;
- рад овлашћеног сервисера;
- време одзива сервисера по позиву је најкасније следећи радни дан од дана када
је учињен позив;
- време отклањања уоченог недостатка је максимално 3 (словима: три) радна дана
од истека рока утврђеног за одзив на позив.
Уколико Добављач у наведеним роковима не изврши поправку опреме, дужан је да
о свом трошку обезбеди и инсталира опрему истих или бољих карактеристика, до
поправке и довођења опреме у исправно и функционално стање.
ЗАШТИТА ПОДАТАКА
Члан 12.
Добављач је дужан да у току реализације овог уговора чува као поверљиве све
информације о Наручиоцу од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну,
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које могу бити злоупотребљене у безбедносном смислу. Изјава о чувању поверљивих
података Наручиоца је саставни део овог уговора.
ИЗМЕНА УГОВОРА
Члан 13.
Наручилац може након закључења уговора, у складу са чланом 115. Закона о
јавним набавкама, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета
набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне
вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања вредности
уговора не може бити већа од вредности из члана 39. став 1. Закона.
ВИША СИЛА
Члан 14.
Уколико после закључења овог уговора наступе околности више силе, које доведу
до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних овим уговором, рокови
извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје, који се не могу предвидети, који
су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од
стране погођене вишом силом.
Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања
(рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза
и извоза) и сл.
Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити
другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.
ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА
Члан 15.
Добављач је дужан, у складу са чланом 77. став 7. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/01), да без одлагања писмено обавести
Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке
која наступи током важења овог уговора и да је документује на прописани начин.
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА
Члан 16.
Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране и важи до испоруке
целокупне количине добара из члана 2. овог уговора, а најдуже до 31. децембра 2019.
године.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути овај уговор у случају када
друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
О раскиду овог уговора, уговорна страна је дужна писаним путем обавестити другу
уговорну страну.
Овај уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 (словима: петнаест)
дана од дана пријема писменог обавештења о раскиду.
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ЗАЛОЖНО ПРАВО
Члан 17.
Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким
лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који
други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима („Службени лист СФРЈ” бр. 29/78str. , 39/85, 45/89 – УС, 57/89,
„Службени лист СРЈ” број 31/93 и „Службени лист СЦГ”, број 1/03 – Уставна повеља).
Члан 19.
Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове у вези са овим уговором
решавати споразумно, а у супротном уговара се надлежност Привредног суда у Београду.
Члан 20.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна
страна задржава по 3 (три) примерка.

ЗА ДОБАВЉАЧА
_______________________

ЗА НАРУЧИОЦА
________________________
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П Р И Л О Г 1.
Доказ да је регистрован код надлежног органа, односно, уписан у
одговарајући регистар
Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног Привредног суда или
другог одговарајућег регистра
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П Р И Л О Г 2.
Доказ да понуђач и његов законски заступник
није осуђиван
Извод из казнене евиденције за правно лице и
за законског заступника
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П Р И Л О Г 3.
Доказ да је измирио доспеле порезе доприносе
и друге јавне дажбине
Уверење Пореске управе Министарства финансија,
Уверење надлежне локалне самоуправе
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П Р И Л О Г 4.
Важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке
Лиценца за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке
заштите и обуке корисника
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П Р И Л О Г 5.
Доказ о пословном капацитету
Фотокопија сертификата ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, OHSAS 18001
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П Р И Л О Г 6.
Доказ о финансијском капацитету
Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за привредне регистре
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П Р И Л О Г 7.
Доказ о техничком капацитету
Фотокопија MAF-а (Manufacturer Authorization Form)

издатог од стране произвођача опреме или други ауторизациони документ произвођача
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П Р И Л О Г 8.
Техничка документација (опис производа)
за сву понуђену опрему
(ближе описано у делу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
- 14.Техничка документација)
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П Р И Л О Г 9.
Споразум о заједничком извршењу набавке
(доставља се само уколико понуду подноси
група понуђача)
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