
SVIMA ZAINTERESOVANIMA        
2014-6-52/3 Република Србија
Датум: 27.03.2014.
                                              
На основу Члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени Гласник РС“ број 
124/2012) и одлуке Директора предузећа број 2014-6-52/1 од 27.03.2014. године, Комисија за 
јавну набавку, доставља:

ПОЗИВ 
за подношење понуде по ЈНМВ Д-12/14/ММ-4

Предмет: Даљински видео надзор на возилима „паука“-ознака из општег речника 
     набавки 32323500 (по спецификацији у Обрасцу понуде).

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ:
Право подношења понуда по овом позиву имају сва физичка и правна лица која испуњавају 
услове прописане одредбама члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Службени Гласник 
РС“ број 124/2012).
Понуђач може доставити једну понуду по овом позиву.
Понуду;  јасну  и  недвосмислену;  читко  испуњену  на  преузетом  обрасцу  понуде  и  оверену 
потписом и печатом овлашћеног лица, доставити у запечаћеној коверти поштом или лично.
Уз понуду обавезно доставити и доказе по члану 75. ЗЈН у неовереним фотокопијама и то: 

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако:
1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; донети 
фотокопију извода из АПР-а
2) он и његов законски заступник није  осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе,  да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична  дела  против  животне  средине,  кривично  дело  примања  или  даања  мита,  
кривчно дело преваре;
3) да  му  није  изречена мера забране обављања  делатности,  која  је  на  снази  у  време 
обављивања односно слања позива за подношење понуда
4) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

Уз понуду обавезно доставити и податке о понуђачу и то:

- Број телефона и контакт особу

- Најповољнији понуђач ће бити позван да поднесе документацију коју прописује 
ЗЈН

       ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

      Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује 
достављањем следећих доказа уз понуду:
1.  Извода  из  регистра  Агенције  за  привредне  регистре,  односно  извода  из  регистра 
надлежног Привредног суда
      Правно лице: 
* Извод из регистра Агенције за привредне регистре
* извод из регистра надежног Привредног суда (односи се на установе)
       Предузетник:



* Извод из регистра Агенција за привредне регистре
* извод из одговарајућих регистра
   Старост документ: није дефинисана, већ документ мора да исказује стварно стање правно 
релевантних чињеница (од датума, последње промене података који су уписани у Регистар).
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе 
понуђача.
2. извода из казнене евиденције,  односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске 
управе Министарства унутрашњих послова да оно и његова законски заступник није осуђиван 
за неко од кривичних дела;
1. као члан организоване криминалне групе;

2. да није осуђиван за кривична дела против привреде;
3. кривична дела против животне средине;
4. кривично дело примања или давања мита;
5. кривично дело преваре;

   Уколико  је  понуђач  предузетник -  извод  из  казнене  евиденције,  односно  уверења 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања 
мита, кривично ________ дело преваре; 
   Уколико је  понуђач физичко лице –  извода из  казнене евиденције,  односно уверења 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од 
као  кривичник дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела  против  привреде,  кривична  дела  против  заштите  животне  средине,  кривично  дело 
примања мита или давања мита, кривично  дело преваре; 
      Докази које подноси уз понуду:
Правно лице:

• Законски  заступник  –  уверење  из  казнене  евиденције  надлежне  полицијске 
управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења 
може се поднети према месту рођења (сходно члану 2 став 1. тачка 1) Правилника 
о казненој евиденцији –  орган наделжан за унутрашње послове општине на чијој је 
територији то лице рођено), али и према месту пребивалишта.

• Ако  је  више  законских  заступника  за  сваког  од  њих  треба  доставити  уверење  из 
казнене евиденције.

• Правно лице – Уверење надлежног суда – Основног суда или уверење Вишег суда 
на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва 
или огранка станог правног лица;

              За кривична дела из члана 2 Закона о организацији и надлежности државних органа у 
сузбијању огранизованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела (сл. 
Гласник  РС  бр.  42/2002,  27/2003,  39/2003,  67/2003,29/2004,  58/2004  –  др.  Закон  ,  45/2005, 
61/2005, 72/2009, 72/2011 – др . Закон, 101/2011 – др. Закон и 32/2013),  а према члану 12. став 
1. истог закона, надлежно је Посебно одељење Вишег суда у Београду.

Предузетник и физичко лице:
Уверење  из  казнене  евиденције  надлежне  полицијске  упрае  Министарства 

унутрашњих  послова  –  захтев  за  издавање  овог  уверења  може  се  поднети 
према месту рођења  (сходно чл.  2.  став 1. тачка 1. тачка 1) Правилник  о казненој 
евиденцији – орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији лице 
је то лице рођено), 

 Старост докуменат: Наведени докази (уверења) не могу бити старији од два месеца 
пре отварања понуда.

Доказивање услова да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је 
на снази у време објаљивања односно слања позива за подношења понуда

Докази које подноси уз понуду:
Правно лице:



• Потврда Привредног суда и потврда Прекршајног суда или
• Потврда Агенције за привредне регистре
Предузетник:
• Потврда Прекршајног суда или
• Потврда Агенције за привредне регистре

Старост  документа:  мора  бити  издат  након  објављивања,  односно  слања  позива  за 
подношење понуда, а не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Овај  доказ  понуђач  доставља  и  за  подизвођаче,  односно  достављају  сви  чланови  групе 
понуђача.

• Доказивање услова да је измерио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији

Докази које подноси уз понуду:
Правно лице:

• Уверење  Пореске  управе  Министарство  финансија  и  привреде  РС  (порези  и 
доприноси)

• Уверење надлежне локалне самоуправе (изворни локални приходи)
Предузетник:

• Уверење  Пореске  управе  Министарство  финансија  и  привреде  РС  (порези  и 
доприноси)

• Уверење надлежне локалне самоуправе (изворни локални приходи)
Старост докумената : Наведени докази (уверења) не могу бити старији од два месеца 
пре отварања понуда.

                                                         ИЛИ 

      .  Да је у  РЕГИСТРОВАН У РЕГИСТРУ ПОНУЂАЧА

Одредбе по члану 76. ЗЈН које понуђач треба да испуњава; уз горе наведено доставити 
следеће доказе:

- Доказ (копија) M обрасца за најмање два запослена радника за реализацију ове  
набавке, минимални стаж 6 месеци код понуђача
- Доказ (копија) две саобраћајне дозволе; возила за реализацију ове набавке, било у 
власништву или у лизингу понуђача
       
Комерцијални услови: 

 Наведени су у обрасцу понуде и Критеријуму за оцењивање понуда.
     
Понуђач  између осталог мора још доставити и 

                
                         ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

образац је у ће бити достављен у прилогу.

   
    Адресирати/Доставити: ЈКП "Паркинг Сервис"; Булeвар Михајла Пупина број 1, 21000 
Нови Сад , соба 310/III- са назнаком „ПОНУДА ПО ЈНМВ  Д-12/14/ММ-4 НЕ ОТВАРАТИ“

Понуде се примају најкасније: 04.04.2014. до 12:00 час.



Отварање понуда: 04.04.2014. у 14:00 час  у просторијима Наручиоца.
Представници Понуђача могу присуствовати отварању Понуда уз
предато Овлашћење

        Напомена:  Избор  најповољнијег  Понуђача  биће  обављен  на  основу  критеријумa 
економски најповољније понуде. Наручилац ће Одлуку о додели Уговора донети најкасније у 
року од 10 дана од дана отварања приспелих понуда.

                                                                                                                           Служба Набавке 



(Ваш меморандум) ЈКП  „Паркинг сервис“ Нови Сад
Филипа Вишњића 47
21000 Нови Сад

ПОНУДА бр. _________________
                                                                                               (ваш број)

Датум: ________________
           (састављања понуде)

Сходно Вашем захтеву  од  27.03.2014. по ЈНМВ Д-12/14/MM-4 достављамо Вам следећу понуду: 

Рб Назив артикла Кол. Цена Износ

1. Видео надзор на возилима „паука“ (даљинска контрола 
приликом уклањања возила):

-Уређај за снимање видео записа минимално 30 дана

-Даљинско гледање видео снимка у реалном времену 24 
сата дневно

-Могућност снимања аудио записа

-1 х BNC видео излаз

-Подржавање HDD до 3 TB

-1 х VGA излаз

-1 х HDMI излаз

-1 х USB за миша

-1 х USB за бекап података

-1 х есата конектор

-4 х алармни улаз, 3 х релејни излаз

-Резолуција 1920 х 1080

-H264 дуалстрим

-Сви канали у D1 (4CIF) „realtime“ снимању

-HDMI/VGA/TV/Spot симултани видео излази

-2 х рутер за конекцију која омогућава даљинско 
гледање у реалном времену 24 сата

-Бекап података путем wireless мреже

-Сви канали у синхронизованом „realtime“ прегледу 
снимака

-Могућност прикључења покретних камера

4 кпт



Рб Назив артикла Кол. Цена Износ

-Могућност многоструког мрежног надгледања

-Спољашњи носач полусферни са могућношћу промене 
висине

-Напајање уређаја 12 – 24 волта

-Уређај мора да омогућава рад без напајања минимално 
1 сат

-Аутоматско и незаустављиво снимање видео записа 
минимално 30 минута након гашења возила

-Угао снимања и даљинског надгледања 360 степени

-Bluetooth конекција

-Infrared конекција

2.

Одржавање опреме за даљинску контролу паук возила:

-Пренос података 24 сата / 7 дана

-Одржавање опреме и софтвера на возилу са пружањем 
сталне подршке за потребе снимања видео записа

-Одржавање десктоп апликације за удаљени надзор и 
пружање подршке за функционисање система

-Излазак на терен и интервенција у случају потребе 6 ком

3.

Специјално конфигурисана рачунарска опрема:

-Рачунар i3/1TB/VGA/1GB/DVDrw

-Монитор (TV) 42“  Vesa/LCD led/1366 x 768/Dsub/HDMi 
са носачем за качење на зид

-Бежична тастатура

-Бежични миш

-Бежични рутер 100 Mb за преузимање података са паук 
возила по њиховом уласку у круг фирма 1 кпт

ИЗНОС (без ПДВ-а)

ПДВ

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: _____________________ дин  

Референц листа:_________________ ______Фирми



Време испоруке и монтаже добара:_______дана (за комплетну испоруку)

Гарантни рок:__________________________месеци

Време одзива сервиса:__________________минута

Комерцијални услови:

Опција понуде: Најмање 60 дана од датума отварање понуде

Услови плаћања: Сукцесивна испорука дозвољена, одложено до 45 дана 
по пријему рачуна за сваку сукцесивну испоруку.

Време и место испоруке: У најкраћем могућем року; Возила Наручиоца и 
Канцеларија Наручиоца у Ф. Вишњића 47, Нови Сад

Напомена Уговор се закључује за 12 месеци од  датума 
потписивања.
Понуђене цене у себи садрже уградњу опреме.
Прва сукцесивна испорука мора обухватити најмање 
једно „паук“ возило и Рачунарску опрему наведену под 
ставком 3.
Одржавање, излазак на терен и интервенција по 
писаном позиву Наручиоца.
Oбавезно доставити каталог или техничку 
спецификацију из којих се може утврдити да понуђена 
опрема одговара траженом. Понуда без достављене 
техничке спецификације сматраће се НЕИСПРАВНОМ!

                                                                                                        Понуђач
                                                                                                         (назив)

                                                                                                __________________ 
                                                                                            (Овлашћени потписник)              



КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА ПО ПОСТУПКУ  ЈНМВ Д-12/14/ММ-4ПО ПОСТУПКУ  ЈНМВ Д-12/14/ММ-4

Наручилац ће донети  одлуку  о  додели  уговора  након  што  спроведе  оцењивање  понуда 
применом  критеријума  економски најповољније понуде уколико  су  испуњени  сви  услови  
наведени  у конкурсној документацији.

             Критеријум економски најповољнија понуда обухвата: 

Понуђена цена      максимално 30 бодова
Референц листа максимално 30 бодова
Време испоруке и монтаже добара максимално 10 бодова
Гарантни рок максимално 10 бодова
Време одзива сервиса максимално 20 бодова

            Наручилац ће вредновати само понуде у којима су понуђачи одговорили на захтеване 
услове из позива и конкурсне документације. Вредновање елемената (подкритеријума) у оквиру 
датог критеријума.

1. Елемент понуђена цена  

            Код овог елемента вредноваће се укупно понуђена цена на годишњем нивоу, за предметну 
набавку у целини. 
           Највећи број добијених бодова код овог елемента је 30, а добиће их понуђач који понуди 
најнижу цену (НЦ), под којом се подразумева укупна цена за све количине предметних добара.
          Образац за утврђивање бодова по елементу понуђене цене (Износ без ПДВ-а): 

БЦ= 30 x НЦ/Ц БЦ -  Бодови по елементу цене
НЦ -  Најнижа понуђена цена (на годишњем нивоу)

  Ц    -  Укупна цена (на годишњем нивоу) из понуде која се бодује
            Укупну цену понуђачи су дужни понудити на обрасцу понуде са и без ПДВ. У случају да 
понуђач даје попуст на понуђену цену, исти мора урачунати у коначну цену понуде. Попуст који 
није урачунат у коначну цену неће бити узет у обзир. 

2. Елемент референц листа  
          
           Елемент референц листа понуђач уписује на Обрасцу  са задатим елементима. Код овог 
елемента вредноваће се укупан број Фирми  у Републици Србији  којима је понуђач  испоручио 
добра која су предмет овога поступка (доказује се овереним копијама рачуна од стране фирме,тј 
купца):

од   1 до 10 Фирми...................... 10 бодова
од 11 до 20 Фирми .....................20 бодова
преко      20 Фирми..................... 30 бодова

Референц листа

Место Адреса Назив правног лица
Број 

телефона
1
2



3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Укупно Фирми:_________ 

3. Елемент Време испоруке и монтаже добара:

Код овог критеријума ће се вредновати време испоруке и монтаже добара на следећи 
начин:
-до 30 дана …...........  3 бодa
-до 15 дана ….............5 бодова
-до   5 дана.................10 бодова

4. Гарантни рок:

Код овог критеријума ће се вредновати дужина понуђеног гарантног рока:
-до 12 месеци...........  6 бодова
-до 24 месеца...........10 бодова

5. Време одзива сервиса:

Код овог критеријума време одзива сервиса ће се вредновати на следећи начин:
-до 120 минута...........  6 бодова
-до   60 минута...........15 бодова
-до   30 минута...........20 бодова

Служба набавке



 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА________________________________________________

СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА______________________________________________

АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА_______________________________________

БРОЈ:____________________________________________________________

ДАТУМ:__________________________________________________________

МЕСТО:__________________________________________________________

И З Ј А В А

Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо:                                                                                 

-да нашу Понуду бр______од___________; подносимо независно, без договора са другим понуђачима 
или заинтересованим лицима.

Регистровани смо за обављање делатности:

Шифра делатности:___________________________________________

Лица овлашћена за заступање:__________________________________

   ___________________________________

  ___________________________________

У_____________________________

Дана:__________________________

П О Н У Ђ А Ч:

___________________________
   (Име; презиме и потпис овлашћеног лица)

___________________________
    (ЈМБГ овлашћеног лица)


