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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: „Аеродроми Србије“д.о.о.Ниш
Адреса: Улица ваздухопловаца 24
Интернет страница: www.aerodromisrbije.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у у поступку јавне набавке велике вредности у складу са Законом
и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 18-5/2019 су добра – Реконструкција рачунарске мреже (фаза II), Шифра
из Општег речника набавки; 30200000 – Рачунарска опрема и материјал.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Партије
Набавка је обликована у две (2) партије.
Партија 1: Реконструкција, фаза II - Структурни кабловски системи;
Партија 2: Реконструкција, фаза II -Активна мрежна опрема;
6. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт у вези: техничке документације:
mbrkovic@nis-airport.com,
Закона о јавним набавкама: Драгослава Марковић: dmarkovic@nis-airport.com и Лидија Костић
lkostic@nis-airport.com
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Опис предмета јавне набавке: Реконструкција рачунарске мреже (фаза II)
за партију 1 - Реконструкција, фаза II - Структурни кабловски системи
R.br.

OPIS

Jed.mere

Količina

kom

5

kom

5

kom

2

kom

12

FAZA II IZVOĐENJA
1
1.1
1.2
1.3

1.4

REK ORMANI I PASIVNA OPREMA
Isporuka i montaža sledeće opreme
19" Nazidni 6U rack dim.600x600mm, demontažne bočne st.,sivi sličan tipu
(odgovarajući) CANOVATE WS3O-9-0666A
19" rek polica 1U dub.250mmdist. min 125- max 221 mm slično tipu
(odgovarajući) CONTEG DP-PT-250-H
19", 1U, Optički Patch Panel model UniRack2 12xLC-Duplex G.652.D, PC,
ceramic, C/2. Panel asembliran sa : 12 LC Duplex adaptera Single Mod u
skladu sa IEC 61754-20, plavih, material PBT / UL 94 V-0, sleeave materijal
Zirconia (ceramic), Delta insertion loss: ≤ 0.2 dB, testing method u skladu sa to
IEC 61300-3-4 i
24 Pigtaila:
LC konektor PC poliranje, plav, semi-tight buffer PA/PBT,
Ø 0.9 mm vlakno single mod G652.D 9/125 µm (OS1, OS2) u skladu sa IEC
61754-20, u skladu sa IEC 61753-1 IL grade C (≤ 0.50 dB / typical ≤ 0.25 dB)
a RL grade 2 (≥ 45 dB (typical ≥ 55 dB), (IL < 0.2 dB posle 500
priključivanja), LSZH, UL94 V-0 (flammability index). dužine 2,5m. Kolor
kod DIN/VDE 0888. U panelu se nalaze i 2 Splajs kasete Radijus 40mm,
Optički patch panel sličan tipu (odgovarajući) Reichle & DeMassari R819607.
Uz panel nabaviti 2 kom Splice holder za 12 splajseva (u kompletu i šraf za
pričvršćivanje) slično tipu(odgovarajući) Reichle & DeMassari R320246 i 24
kom Splice protection 60 mm, termoskupljajuća cevčica (Ø 3 mm) sa metalnim
uloškom, slično tipu (odgovarajući) Reichle & DeMassari R30087

Optički prespojni kabl SC-Duplex PC, plavi - LC-Duplex PC, plavi, G.652.D,
C/2, F8 2.0x4.1mm, LSZH, dužine 2 m. PC poliranje konektora, vlakno single
mod G652.D 9/125 µm (OS1, OS2) u skladu sa IEC 61754-20, tjuniranje u
skladu sa IEC 61753-1 IL grade C (≤ 0.50 dB / typical ≤ 0.25 dB) a RL grade 2
≥ 45 dB. Optički prespojni kabal sličan tipu (odgovarajući) R308913
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1.5

1.6

1.7

1.8
1.9

19", 1U, Optički Patch Panel model UniRack2 2xLC-Duplex G.652.D, PC,
ceramic, C/2. Panel asembliran sa : 2 LC Duplex adaptera Single Mod u
skladu sa IEC 61754-20, plavih, material PBT / UL 94 V-0, sleeave materijal
Zirconia (ceramic), Delta insertion loss: ≤ 0.2 dB, testing method u skladu sa to
IEC 61300-3-4 i
4 Pigtaila:
LC konektor PC poliranje, plav, semi-tight buffer PA/PBT, Ø 0.9 mm vlakno
single mod G652.D 9/125 µm (OS1, OS2) u skladu sa IEC 61754-20, u skladu
sa IEC 61753-1 IL grade C (≤ 0.50 dB / typical ≤ 0.25 dB) a RL grade 2 (≥ 45
dB (typical ≥ 55 dB), (IL < 0.2 dB posle 500 priključivanja), LSZH, UL94 V-0
(flammability index). dužine 2,5m. Kolor kod DIN/VDE 0888. U panelu se
nalaze i 2 Splajs kasete Radijus 40mm, Optički patch panel sličan tipu
(odgovarajući) Reichle & DeMassari R825816.
Uz panel nabaviti
1 kom Splice holder za 12 splajseva (u kompletu i šraf za pričvršćivanje) slično
tipu (odgovarajući) Reichle & DeMassari R320246 i 4 kom Splice protection
60 mm, termoskupljajuća cevčica (Ø 3 mm) sa metalnim uloškom, slično
tipu(odgovarajući) Reichle & DeMassari R30087

19" 1U Prespojni panel tip PC za smeštaj 24xRJ45/s modula Cat6A EL/Cat6A
ISO,(bez modula - prazan), sa držačem kablova pozadi, siv, ekvivalentnog
kvaliteta kao Reichle De Massari R813485
Oklopljen (shielded) Modul RJ45 Cat6A EL, sastavljanje bez alata, primena u
10GBASE-T aplikacijama do 500MHz i 100m u skladu sa IEEE 802.3™
Section Four, transmisionog kanala klase EA u skladu sa ISO/IEC 11801 ed.
2.2: June 2011, EN 50173-1: May 2011. Priložiti važeći sertifikat kanala
(obuhvata modul, instalacioni kabal i prespojne kablove) izdat od strane
međunarodno priznate nezavisne laboratorije (3P Test, GHMT, DELTA) , ne
stariji od 4 godine. Sertifikat mora biti objavljen i dostupan za preuzimanje na
zvaničnih web stranicama laboratorije (3P Test, GHMT, DELTA). Modul
ekvivalentnog kvaliteta kao Reichle De Massari R813505

Isporuka i montaža Nazidne utičnica sa 2xRJ45 modula, 80x80, tip
Global slično tipu (odgovarajući) Reichle De Massari R310786
Prespojni kabl, S/FTP, 4P, LSFRZH, Cat 6A ISO, RJ45/s - RJ45/s, AWG 26/7,
siv, dužine 1,0m, primena u 10GBASE-T aplikacijama do 500MHz u skladu sa
IEEE 802.3™ Section Four, transmisionog kanala klase EA u skladu sa
ISO/IEC 11801 ed. 2.2: June 2011, EN 50173-1: May 2011. Priložiti važeći
sertifikat kanala (obuhvata modul, instalacioni kabal i prespojne kablove) izdat
od strane međunarodno priznate nezavisne laboratorije (3P Test, GHMT,
DELTA) , ne stariji od 4 godine. Sertifikat mora biti objavljen i dostupan za
preuzimanje na zvaničnim web stranicama laboratorije (3PTest, GHMT,
DELTA). Prespojni kabal ekvivalentnog kvaliteta kao Raichle De Massari
R509870
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1.10

Prespojni kabl, S/FTP, 4P, LSFRZH, Cat 6A ISO, RJ45/s - RJ45/s, AWG 26/7,
siv, dužine 2,0m, primena u 10GBASE-T aplikacijama do 500MHz u skladu sa
IEEE 802.3™ Section Four, transmisionog kanala klase EA u skladu sa
ISO/IEC 11801 ed. 2.2: June 2011, EN 50173-1: May 2011. Priložiti važeći
sertifikat kanala (obuhvata modul, instalacioni kabal i prespojne kablove) izdat
od strane međunarodno priznate nezavisne laboratorije (3P Test, GHMT,
DELTA) , ne stariji od 4 godine. Sertifikat mora biti objavljen i dostupan za
preuzimanje na zvaničnim web stranicama laboratorije (3PTest, GHMT,
DELTA). Prespojni kabal ekvivalentnog kvaliteta kao Raichle De Massari
R509861

kom

60

m

650

m

120

m

130

UKUPNO - REK ORMANI I PASIVNA OPREMA

2
2.1

2.2

2.3

INSTALACIONI KABLOVI I PRIBOR
Isporuka i montaža Sing Mod kabla tipa Central Loose Tube sa 12 vlakana za
unutrašnju/spoljašnju montažu, G.652.D, CLT I/A-DQ(ZN=B)H, LSZH, bez
metalnih elemenata, standardn zaštita od glodara. U skladu sa standarima
: ISO/IEC 11801:2002 ITU-T G.652.D IEC 60793-2-50:2004, B 1.3 IEC
60794-1-2 E1; IEC 60794-1-2 E11; IEC 60794-1-2 E3; IEC 60794-1-2 F1; IEC
60332-1; IEC 60332-3C; IEC 61034; IEC 60754-2 . Instalacioni kabal sličan
tipu (odgovarajući) Reichle De Massari R304147
Isporuka i montaža Sing Mod kabla tipa Central Loose Tube sa 6 vlakana za
unutrašnju/spoljašnju montažu, G.652.D, CLT I/A-DQ(ZN=B)H, LSZH, bez
metalnih elemenata, standardn zaštita od glodara. U skladu sa standarima
: ISO/IEC 11801:2002 ITU-T G.652.D IEC 60793-2-50:2004, B 1.3 IEC
60794-1-2 E1; IEC 60794-1-2 E11; IEC 60794-1-2 E3; IEC 60794-1-2 F1; IEC
60332-1; IEC 60332-3C; IEC 61034; IEC 60754-2 . Instalacioni kabal sličan
tipu (odgovarajući) Reichle De Massari R304147
Isporuka i montaža Sing Mod kabla vazdušni ADSS kabl tipa Stranded Loose
Tube sa 1x12 vlakana za spoljašnju montažu bez metalnih delova (ADSS),
G.652.D, A-DF(ZN)2YQ(ZN)2Y. Kabl ispunjava standarde ISO/IEC
11801:2002 ITU-T G.652.D IEC 60794-1-2 E1; IEC 60794-1-2 E11; IEC
60794-1-2 E3; IEC 60794-1-2 F1; IEC 60794-1-2 E4; IEC 60794-1-2 E7; IEC
60794-1-2 F5. Instalacioni kabl sličan tipu (odgovarajući) Reichle De Massari
R314575.
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2.4

2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5

2.5.6
2.5.7
2.5.8
2.5.9

3
3.1

Isporuka i polaganje instalacionog kabla Cat. 6A, S/FTP, 4P, 4x2x(AWG23),
650 MHz, LSZH, siv, požarne klase Eca u skladu sa standardom EN 50575
(CPR regulativa), primena u 10GBASE-T aplikacijama do 500MHz i 100m u
skladu sa IEEE 802.3™ Section Four, transmisionog kanala klase EA u skladu
sa ISO/IEC 11801 ed. 2.2: June 2011, EN 50173-1: May 2011. Low-smoke u
skladu sa IEC 61034, flame-retardant u skladu sa IEC 60332-1 i halogen-free
u skladu sa IEC 60754-2. Priložiti važeći sertifikat kabla izdat od strane
međunarodno priznate nezavisne laboratorije (3P Test, GHMT, DELTA) , ne
stariji od 1 godine. Takođe priložiti važeći sertifikat kanala (obuhvata modul,
instalacioni kabal i prespojne kablove) izdat od strane međunarodno priznate
nezavisne laboratorije (3P Test, GHMT, DELTA) , ne stariji od 4 godine.
Sertifikat mora biti objavljen i dostupan za preuzimanje na zvaničnim web
stranicama laboratorije (3P Test, GHMT, DELTA). Instalacioni kabal
ekvivalentnog kvaliteta kao Reichle De Massari R305649

Isporuka i ugradnja rebrastih beshalogenih cevi u zidu pod malterom i u
zidu od gips kartona
HF fi 16/11
HF fi 25/14
HF fi 32/26
Nabavka i montaža opreme za ADSS kabl komplet sa pričvršćenjem na oba
kraja
Nabavka i montaža krutih HF cevi, prečnika 25mm, dužine 3000mm, sa
obujmicama, krivinama i pratećim priborom proizvodnje OBO Bettermann.
Nabavka i montaža HF kanalnih kutija 25x20mm, sa pratećim priborom
proizvodnje OBO Bettermann
Nabavka i montaža HF kanalnih kutija 40x40mm, sa pratećim priborom
proizvodnje OBO Bettermann
Nabavka i montaža PNK regala dimenzija 100x60mm, dužine 3m komplet sa
zidnim i plafonskim konzolama i poklopcem
Nabavka i montaža sitnopotrošnog materijla: HF vezice, HF obujmice, tiplovi,
šrafovi

m

2000

m
m
m

100
100
100

komplet

1

m

90

m
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m
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m

72

pauš

1

kom

2

UKUPNO - INSTALACIONI KABLOVI I PRIBOR
KABLOVSKA KANALIZACIJA
Izrada šahte za smeštaj el. Kablova uraditi od armiranog betona MB 30 ili
armirano betonskih prstenova Ø100 cm H=100cm sa konusnim delom
H=60cm i otvoron Fi 60cm. zidovima, d=16 cm.U cenu ulazi sve komplet
betoniranje armiranim betonom dna sahte
ili nabavka montazno
armiranobetonske ploce dna sahte ,malterisanje cementnim malterom i
glacanjem do crnog sjaja i penjalice DIN 1212.Obracunava se i placa po
komadu'
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3.2

Nabavka i montaza liveno-gvozdenog poklopca "Purator" za opitno
opterecenje od 400 kN, Ø600 mm i g=163 kg,JUS M.J6.226 , u
armiranobetonskoj ploči d= 20 cm MB 30, iznad revizionog okna od
armiranog betona. Obracunava se i placa po komadu ugrađenog poklopca sa
armiranobetonskom pločom proizvodnje požega,purator ili proizvod drugih
proizvođača istih ili boljih navedenih karakteristika . Obracunava se i placa po
kom u cenu je uračunato sve komplet.

kom

2

Nabavka, isporuka i polaganje HDPE cevi prečnika 40mm u već iskopan rov
za polaganje kablovai kablova . Plaća se komplet materijal i rad. Investitor će
dostaviti tačnu poziciju na kojim stubivima se izvidi instalacija za kamere.
NAPOMENA:TAČNU DUŽINU TRASE IZMERITI NA LICU MESTA U
PRISUSTVU NADZORNOG ORGANA.

m

300

Isporuka i polaganje PVC trake upozorenja na 40cm iznad kabla. Plaća se
komplet materijal i rad. (Za slabu struju žuta traka a za jaku struju crvena ).

m

300

Geodetsko obeležavanje trasa radova postavljanja elektro instalacije kao i
geodetsko snimanje izvedenog stanja za potrebe katastra podzemnih elektro
instalacija sa sastavljanjem protokola.Snimak mora biti urađen od strane
ovlašćenog pravnog lica, a na osnovu istog Izvođač radova pribavlja
odgovarajuću potvrdu i kopiju plana snimljene mreže. Obracunava se i placa
po m'.

m

200

m3

5

Mašinski iskop šljunka u debljini od d=70cm na delu saobraćajnice gde se
predviđa kanalski rov za polaganje elektro kablova sa utovarom odvozom i
istovarom na deponiju udaljenosti do 10km.

m3

5

Izvršititi obeležavanje trase i bušenje prolaza „krticom“ za kablove ispod
saobraćajnica do prečnika 100mm. Plaća se komplet po m’.

m

8

Ručni iskop zemlje III kategorije za kanalske rovove za polaganje elektro
instalacija prosečne dimenzija 0.7x0.8 dubine. Zemlju iz iskopa odlagati van
rova na 1,00 m od ivice. Po polaganju elektro instalacija i određene debljine
peska izvršiti zatrpavanje rova zemljom iz iskopa.

m

50

Mašinski iskop zemlje III kategorije za kanalske rovove za polaganje elektro
instalacija prosečne dimenzija 0.7x0.8 dubine. Zemlju iz iskopa odlagati van
rova na 1,00 m od ivice. Po polaganju elektro instalacija i određene debljine
peska izvršiti zatrpavanje rova zemljom iz iskopa.

m

120

3.3

3.4

3.5

UKUPNO - KABLOVSKA KANALIZACIJA
4
4.1.

4.2.

4.3.

GRAĐEVINSKI RADOVI
Mašinski iskop tucanika u debljini od d=20cm na delu saobraćajnice gde se
predviđa kanalski rov za polaganje elektro kablova sa utovarom odvozom i
istovarom na deponiju udaljenosti do 10km.

4.4.

4.5.
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4.6.

Razbijanje betona MB20 debljine do 15cm i dovođenje u prethodno stanje
nakon provlačenja cevi

m2

3

Nabavka, transport i ubacivanje peska u rov i to: oko cevi, ispod cevi10cm za
posteljicu, i 10cm iznad cevi. Obračunava se i plaća po m3.

m3

3

Mašinski
iskop zemlje
III kategorije za ugradnju elektro šahte
1.2x1.2x1.2.m. Iskop vršiti pažljivo jer se u neposrednoj blizini nalaze EL. ,
VK instalacije.

m3

6

4.9.

Utovar, odvoz i istovar viška zemlje iz iskopa na deponiju udaljenosti do
10km. Obracunava se i placa po metru3.

m3

5

4.10.

Čišćenje i sređivanje gradilišta za sve pozicije navedene u predmeru i
predračunu sa odvoženjem otpada do predviđenog mesta. Plaća se paušalno.
Do mesta zakonom određenog za odlaganje otpada

pauš

1

pauš

1

kom
kom
kom

25
8
1

4.7.

4.8.

4.11.

5
5.1
5.2
5.3

Demontaža postojećeg kablovskog razvoda nakon instalacije novog razvoda
SKS-a i nakon test perioda
UKUPNO - GRAĐEVINSKI RADOVI

MERENJA I ATESTI
Merenja na bakarnim linijama sa izradom protokola
Merenja na optičkim linijama sa izradom protokola
Izrada projekta izvedenog stanja II faze izvođenja
UKUPNO - MERENJA I ATESTI

REKAPITULACIJA - FAZA II
1
2
3
4
5

REK ORMANI I PASIVNA OPREMA
INSTALACIONI KABLOVI I PRIBOR
KABLOVSKA KANALIZACIJA
GRAĐEVINSKI RADOVI
MERENJA I ATESTI
UKUPNO

- Понуђач је дужан да понуди све позиције у оквиру партије за коју подноси понуду.
-Траса полагања каблова мора бити усаглашена и одобрена од стране Инвеститора.
-Понуђач треба да на изведене радове пасивне структурно кабловске телефонско рачунарске
мреже да системску гаранцију трајања 5 година.
-Произвођач опреме, односно његов званични дистрибутер треба да на испоручену опрему да
системску гаранцију трајања 5 година.

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 18-5/2019 9/55

Опис предмета јавне набавке: Рачунарска и остала техничка опрема
за партију 2 - Реконструкција, фаза II -Активна мрежна опрема
Опис Предмета јавне набавке, партије 2-Реконструкција, фаза II и техничка спецификација је
је дефинисана како би се остварила компатибилност постојеће опреме у процесу надоградње.
Količina
(kom)

Opis
1
2
3
4

HPE MSA 900GB 12G SAS 15K SFF (2.5in) Enterprise 3yr Warranty Hard
Drive
Switch Aruba 2930F 24G 4SFP+ Switch
Aruba 10G SFP+ to SFP+ 1m Direct Attach Copper Cable
Microsoft Windows Server 2019 10 Users CAL
English/French/Italian/German/Spanish/Japanese LTU

12
2
4
1

Напомена 1 - за партију 1 и партију 2
СЕРВИС: најдуже 10 радних дана
Сервис (отклањање квара) подразумева поправку/замену у гарантном року оштећене компоненте на
уређају. Уколико поправка није могућа у предвиђеном временском року, понуђач је дужан да обезбеди
уређај на коришћење наручиоцу док се квар не отклони, најкасније 48 сати од истека временског рока
предвиђеног за сервис (отклањање квара). Уколико отклањање квара код неисправног уређаја није
могуће извршити у року од 3 недеље од пријаве квара, понуђач је дужан да наручиоцу испоручи уређај,
у року од 4 недеље од дана пријаве квара.
Напомена 2 - за партију 1
- За компоненте/уређаје где је наведен произвођач и тип, понуђач може да понуди еквивалентни
(одговарајући) уређај истог произвођача, идентичног или унапређеног техничког квалитета, уколико
се захтевано не може наћи на тржишту. Такође, понуђач може понудити еквивалентни (одговарајући)
уређај другог произвођача.
- У случају понуде еквивалентног (одговарајућег) уређаја потребно је приложити упоредну
документацију понуђене и захтеване компоненте где се јасно описно и/или квантитативно (нумерички
изражено) види да је уређај одговарајућег или напреднијег техничког квалитета у односу на тражени.
Уколико је приложена документација недовољна за доказивање еквивалентности, наручилац ће током
оцењивања понуда проверити да ли понуђена компонента/уређај одговара минималним техничким
захтевима Наручиоца, тј. да ли је понуда, уколико је исправна, одговарајућа и прихватљива.
Напомињемо да ће се понуда свакако третирати као неодговарајућа ако понуђач није доставио техничку
документацију понуђеног еквивалентног (одговарајућег) уређаја.
- У случају понуђеног уређаја бољих техничких карактеристика од захтеваног, понуђач не добија
предност.
Напомена 3 - за партију 2
-Уколико понуђач нуди еквивалентну (одговарајућу) опрему, потребно је доставити потврду
произвођача опреме коју нуди да је понуђена опрема компатибилна са траженом.
Напомена - 4:
Понуђач је дужан да уређаје испоручи на адресу „Аеродроми Србије“ д.о.о. Ниш,
Ул.ваздухопловаца бр. 24, 18000 Ниш;
Понуђач је дужан да попуни, односно потврди тражене карактеристике у колони
„понуђено“, за сва захтевана добра, у оквиру партије за коју подноси понуду, у супротном
понуда ће бити сматрана неодговарајућом;
Понуда мора у свему да одговора захтевима дефинисаним од стране Купца. У случају
да и један део понуде не буде у складу са захтевима и условима наведеним у Поглављу II врста,
техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин
спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења
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или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл понуда ће бити одбијена.

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

Ред.број
1.

2.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА ОБЕ ПАРТИЈЕ
Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1.
Закона о јавним набавкама (за све партије)
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
Доказ за правна Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
лица
односно извод из регистра надлежног Привредног суда
Доказ за
Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
предузетникe
односно извод из регистра надлежног Привредног суда
Доказ за
Физичка лица не достављају овај доказ
физичка лица
Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре члана 75. ст. 1. тач. 2.
Закона о јавним набавкама.
Доказ не може бити старији од два месеца од отварања понуда.
1.Извод из казнене евиденције, односно уверењe 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, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
2. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од
Доказ за
кривичних дела организованог криминала;
правна лица
3. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски
заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре и
неко од кривичних дела организованог криминала.
Захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта законског заступника). Уколико
понуђач има више законских заступника дужан је да
достави доказ за сваког од њих.

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
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Доказ за
предузетнике

привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре
(захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта).

Доказ за
физичка лица

3.

4.

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре
(захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта).

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији члан. 75. ст. 1. тач. 4 Закона о јавним набавкама.
Доказ не може бити старији од два месеца од отварања понуда.
Уверење Пореске управе Министарства финансија и
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и
Доказ за
уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
правна лица
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или
потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у
поступку приватизације
Уверење Пореске управе Министарства финансија и
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и
Доказ за
уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
предузетнике
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или
потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у
поступку приватизације
Уверење Пореске управе Министарства финансија и
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и
Доказ за
уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
физичка лица обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или
потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у
поступку приватизације
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 чл.
75. ст. 2. Закона о јавним набавкама.
Начин
доказивања овог Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у
услова је исти
поглављу X). Изјава мора да буде потписана од стране
за правна,
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико
физичка лица и понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
предузетнике
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из
групе понуђача и оверена печатом.
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ДОДАТНИ УСЛОВИ
за партију 1: Реконструкција, фаза II - Структурни кабловски системи
Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона
о јавним набавкама

Ред.број
1.

Понуђач мора да располаже неопходним кадровским капацитетом за
предметну јавну набавку. Под неопходним кадровским капацитетом
Наручилац подразумева да понуђач има запослене или радно ангажоване по
било ком основу најмање
- 1 (једног) дипломираног електро - инжењера (са личном лиценцом
Инжењерске коморе Србије број 453 - Одговорни извођач радова
телекомуникационих мрежа и система);
- 1 (једног) дипломираног електро - инжењера (са личном лиценцом
Инжењерске коморе Србије број 450 - Одговорни извођач радова
електроенергетских инсталација ниског и средњег напона;

Доказ

Као доказ за расположивост кадра са потребним лиценцама доставити
најмање један од предложених доказа:
1. За запослена лица
- Фотокопије радних књижица или
- Фотокопије закључених уговора о раду или
- Фотокопије М образаца.
За радно ангажована лица по било ком основу:
- Фотокопије уговора о делу, о допунском раду, о привременим и
повременим пословима.
Напомена: Прихватљив је и сваки други докумет којим се на
недвосмислен начин доказује да су лица радно ангажована код
Понуђача
2.Доставити за тражене инжењере фотокопије важећих лиценци са
потврдом Инжењерске коморе Србије да му решењем Суда части иста није
одузета.
Понуђач мора да располаже неопходним пословним капацитетом за
предметну јавну набавку. Под неопходним пословним капацитетом
Наручилац подразумева :
1. да је овлашћен од стране произвођача понуђене опреме за продају,
инсталацију и сервисирање на територији Републике Србије за добра
(опрему) која су предмет ове јавне набавке.

2.

Доказ

Доказ за испуњеност услова 1.
- да понуђач у моменту подношења понуде достави потврду произвођача
опреме (или локалне канцеларије произвођача), на меморандуму
произвођача која гласи на име понуђача, да је овлашћен од стране
произвођача понуђене опреме за продају, инсталацију и сервисирање на
територији Републике Србије за добра (опрему) која су предмет ове јавне
набавке.
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ДОДАТНИ УСЛОВИ
за партију 2: Активна мрежна опрема
Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона
о јавним набавкама

Ред.број
1.

Доказ

2.

Доказ

Понуђач мора да располаже неопходним пословним капацитетом за
предметну јавну набавку. Под неопходним пословним капацитетом
Наручилац подразумева :
1. да је овлашћен од стране произвођача понуђене опреме за продају,
пружање услуга инсталације, одржавање и сервисирање на територији
Републике Србије за добра (опрему) која су предмет ове јавне набавке.
2. да има партнерски статус (било који) код произвођача за опрему која је
предмет ове јавне набавке.
Доказ за испуњеност услова 1.
- да понуђач у моменту подношења понуде достави потврду произвођача
опреме (или локалне канцеларије произвођача), на меморандуму
произвођача која гласи на име понуђача, да је овлашћен од стране
произвођача понуђене опреме за продају, пружање услуга инсталације
одржавање и сервисирање на територији Републике Србије за добра
(опрему) која су предмет ове јавне набавке.
Доказ за испуњеност услова 2.
- Потврда локалне канцеларије произвођача да понуђач има партнерски
статус код произвођача опреме која је предмет ове јавне набавке.
Понуђач мора да располаже неопходним кадровским капацитетом за
предметну јавну набавку. Под неопходним кадровским капацитетом
Наручилац подразумева :
-да Понуђач у време подношење понуде мора да има минимум три
запослена по било ком основу сертификована за опрему која је предмет ове
јавне набавке
1. Достављање тражених сертификата и
За запослена лица
- Фотокопије радних књижица или
- Фотокопије закључених уговора о раду или
- Фотокопије М образаца.
2. За радно ангажована лица по било ком основу:
- Фотокопије уговора о делу, о допунском раду, о привременим и
повременим пословима.
Напомена: Прихватљив је и сваки други докумет којим се на
недвосмислен начин доказује да су лица радно ангажована код
Понуђача.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и
услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне
услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да
1.1.
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достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова, а додатне услове испуњавају заједно.
1.2.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави
наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5)
Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за
који је неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави
доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5)
Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац
може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја
за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид
оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у
оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског
документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим
уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења
уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
Обавештење да понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа и да наведе који су то докази: На основу члана 79. став 5. ЗЈН
понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа, и то:
1) доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН
– интернет страница Агенције за привредне регистре, линк Понуђачи
www.apr.gov.rs/Регистри/Регистарпонуђача.aspx
2) извод из регистра надлежног органа: извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs - линк Регистри
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да
доставе доказ из чл.цт.1.тач.1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно
доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
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2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: „Аеродроми Србије“д.о.о.Ниш, (Комисија за јавне набавке), 18000 Ниш,
Ул. ваздухопловаца бр. 24, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку Реконструкција рачунарске
мреже (фаза II) – јн бр. 18-5/2019, партија/е бр.________НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 09.01.2020. године, до 12.00 часова.
Отварање понуда ће се извршити јавно, дана 09.01.2020. године у 12.30 часовa, у просторијама
Наручиоца, на адреси Ул. ваздухопловаца бр. 24, Ниш.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је
понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о
пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена
по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи попуњен, потписан и печатом оверен:
o Образац понуде са спецификацијом – обрасцем структуре понуђене цене и упутством како
да се попуни (попуњен, потписан и оверен);
o Документацију којом се доказује исупуњеност обавезних и додатних услова (упутство дато у
поглављу III);
o Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, потписан и оверен од стране свих учесника у заједничкој понуди, уколико
понуду подноси група понуђача у свему у складу са чл.81 Закона о јавним набавкама;
o Модел уговора, попуњен, потписан и оверен печатом;
o Образац изјаве о независној понуди (попуњен, потписан и оверен);
o Средства обезбеђења предвиђена Конкурсном документацијом;
o Споразум о заједничком извршењу набавке, уколико се доставља заједничка понуда, у свему
у складу са чл.81 Закона о јавним набавкама;
o Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона.
3. ПАРТИЈЕ
Набавка је обликована у две (2) партије.
Партија 1: Реконструкција, фаза II - Структурни кабловски системи
Партија 2: Реконструкција, фаза II -Активна мрежна опрема
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који
је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: „Аеродроми Србије“д.о.о.Ниш,
(Комисија за јавне набавке), 18000 Ниш, Ул. ваздухопловаца бр. 24, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – Реконструкција рачунарске мреже (фаза II), јн бр. 185/2019 партија/е бр.________НЕ ОТВАРАТИ” или
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„Допуна понуде за јавну набавку добара – Реконструкција рачунарске мреже (фаза II), јн бр. 185/2019партија/е бр.________НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – Реконструкција рачунарске мреже (фаза II), јн бр. 185/2019партија/е бр.________НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Реконструкција рачунарске мреже (фаза II),
јн бр. 18-5/2019 партија/е бр.________ НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси
група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и
адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или
као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље V) наведе
да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,
а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење
набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са
подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу
IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања
испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно
садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III
конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
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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.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћања ће се извршити у року од 45 дана од дана пријема исправне фактуре, а на основу документа
који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добара и након достављања 1 (jедне) менице
за отклањање грешака у гарантном року у складу са Конкурсном документацијом и Уговором.
Под исправно испостављеном фактуром сматра се фактура која поседује сва обележја рачуноводствене
исправе у смислу одговарајућих одредаба важећег Закона о рачуноводству и Закона о ПДВ-у, као и
других прописа који уређују предметну област. Фактуре које у сваком свом елементу не испуњавају
услове да буду прихваћене као рачуноводствена исправа неће бити прихваћене као основ за плаћање.
На испостављеној фактури мора бити назначен број јавне набавке као и број уговора на који се
испорука и фактура односе.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која
ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача
продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
9.3. Захтев у погледу гарантног рока
Гаранција за тражена добра која су предмет јавне набавке детаљно су дефинисана у поглављу II Врста,
техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин
спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења или испоруке добара,
евентуалне додатне услуге и сл.
Гарантни рок почиње да тече од дана обостраног потписивања записника о квантитативном и
квалитативном пријему.
Изабрани понуђач је дужан да без накнаде отклони све евентуалне недостатке или неисправности, који
се уоче у гарантном року, као и после истека гарантног рока уколико потичу од скривених мана.
9.3. Захтев у погледу начина испоруке добара
Испорука подразумева:
- физичку испоруку добара, у складу са упутством Наручиоца, Адреса: „Аеродроми Србије“д.о.о.Ниш,
Ваздухопловаца 24, Ниш, у року до 45 дана од дана потписивања Уговора.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Понуђач је дужан да прикаже јединичне цене и укупан износ понуде у динарима.
- У цену морају бити урачунати трошкови реализације предметне јавне набавке по техничкој
спецификацији наведеној у Поглављу II конкурсне документације и сви остали зависни
трошкови неопходни за реализацију ове јавне набавке.
- Цене се дају без пореза на додатну вредност и не могу се повећавати за време трајања уговора
- Уколико домаћи понуђач искаже цену у еврима, у том случају ће се за плаћање узети/користити
средњи курс НБC на дан отварања понуда.
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чл. 92.
Закона, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним и исте,
по добијању образложења, проверити.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ
БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и
привреде, Саве Машковића, 3-5, 11000 Београд, http://www.poreskauprava.gov.rs/ .
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Руже
Јовановића 27а, 11160 Београд, http://www.sepa.gov.rs/ , и у Министарству енергетике, развоја и
заштите животне средине, Немањина 22-26, 11000 Београд, http://www.merz.gov.rs/cir .
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике, Немањина 11, 11000 Београд, http://www.minrzs.gov.rs/ .
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
I Понуђач је дужан да у понуди достави: (за обе партије)
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора
бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена
печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено
попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности
понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат
од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је
60 дана од дана отварања понуда.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење
понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не
потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за
добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу
уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Напомена:
У случају да понуђач подноси понуду за више партија, уз понуду може да приложи једну меницу за
озбиљност понуде за све наведене пријављене партије, а може да поднесе и меницу за сваку партију
посебно.
II Изабрани понуђач је дужан да достави: (за обе партије)
Бланко сопствену меницу за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да у року од
7 дана од дана закључења уговора, преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење
посла са меничним овлашћењем, у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком
важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
III Изабрани понуђач је дужан да достави: (за обе партије)
Бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се
обавезује да у тренутку испоруке добра, преда наручиоцу бланко сопствену меницу за
отклањање грешака у гарантном року са меничним овлашћењем, у висини од 10% од укупне
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је најамање 5 (пет) дана дужи од истека
гарантног рока рока .
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Наручилац ће уновчити меницу за за отклањање грешака у гарантном року у случају да понуђач не
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске поште
на: dmarkovic@nis-airport.com или факсом на број: (0)18 4583 003 тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуде сваког радног дана од понедељка до петка у времену од 08:00 до 15:00.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и
истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 18-5/2019“.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу
рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева
од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а
може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да
поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код
његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА
СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
За партију 1:
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена
цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.
За партију 2:
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски најповољнија
понуда“. Елементи критеријума су:
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1. Цена
2. Рок испоруке

80 пондера
20 пондера

1. Бодовање по елементу критеријума „Цена“ вршиће се на основу следеће формуле:
Бц=80*Цмин/Цпон
где су: - Бц – број бодова (пондера) добијених на основу елемената критеријума „ Цена“;
- Цмин – најнижа понуђена цена за наведени елемент критеријума;
- Цпон – понуђена цена за наведени елемент критеријума понуђача чија се понуда бодује.
2. 2. Бодовање по елементу критеријума „Рок испоруке“ вршиће се на основу следеће формуле:
Бр=20*Рмин/Рпон
где су: - Бр – број бодова (пондера) добијених на основу елемената критеријума „Рок испоруке“;
- Рмин – најкраћи понуђени рок за испоруку за наведени елемент критеријума;
- Рпон – понуђени рок за испоруку за наведени елемент критеријума понуђача чија се
понуда бодује.
Сваки елемент критеријума бодује се посебно, а укупан број бодова (пондера) добија се сабирањем
бодова добијених по елементима критеријума.
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
За партију 1
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. У случају истог понуђеног рока испоруке,
као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.
За партију 2
Уколико две или више понуда имају исту број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног
понуђача који понуди нижу цену, а у случају да понуде исту цену, као најповољнија понуда биће
изабрана понуда оног понуђача који понуди краћи рок испоруке добара.
Уколико ни након примене горе наведених резервних елемената критеријума 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 имају једнаку најнижу
понуђену цену. 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 извлачења путем жреба.
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у поглављу IX Kонкурсне документације).
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси понуђач.
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20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно
удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за
заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се
доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: dmarkovic@nis-airport.com или факсом на број
: (0)18 4583 003 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може
поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом
није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки,
најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од
стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог 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 рока за
подношење понуда, а након истека рока из става 3. Члана 149. ЗЈН, сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне
набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење
пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од
120.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број: број или ознака јавне
набавке, сврха уплате: ЗЗП, Назив наручиоца, број или ознака јавне набавке, корисник: буџет
Републике Србије.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од
дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112.став 2. тачка 5) Закона.
Изабрани понуђач је у обавези да потисан уговор достави наручиоцу у року од 10 (десет) дана од дана
пријема истог, у супротном ће се сматрати да је одустао од потписивања и уговор ће бити понуђен
следећем најповољнијем понуђачу са ранг листе.
22. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПРИЛИКОМ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ УПОТРЕБА ПЕЧАТА НИЈЕ
ОБАВЕЗНА
Понуђачи приликом сачињавања понуде нису у обавези на употребу печата.
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V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И
УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку – Реконструкција рачунарске
мреже (фаза II), партија 1 - Реконструкција, фаза II - Структурни кабловски системи, ЈН бр. 185/2019
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

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

1)

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

2)

који

ће

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

који

ће

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

1)

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

2)

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

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Партија 1: Реконструкција, фаза II Структурни кабловски системи

NO

OPIS

J.M.

KOL

kom

5

kom

5

kom

2

JED.CENA
bez PDV-a

UKUPNO
UKUPNO
JED.CENA
bez PDVsa PDVsa PDV-om
a
om

FAZA II IZVOĐENJA
1
1.1

1.2

1.3

REK ORMANI I
PASIVNA OPREMA
Isporuka i montaža sledeće
opreme
19"
Nazidni
6U
rack
dim.600x600mm, demontažne
bočne
st.,sivi
sličan
tipu(odgovarajući)
CANOVATE WS3O-9-0666A
19"
rek
polica
1U
dub.250mmdist. min 125- max
221
mm
slično
tipu
(odgovarajući) CONTEG DPPT-250-H
19", 1U, Optički Patch Panel
model
UniRack2
12xLCDuplex G.652.D, PC, ceramic,
C/2. Panel asembliran sa : 12
LC Duplex adaptera Single Mod
u skladu sa IEC 61754-20,
plavih, material PBT / UL 94 V0, sleeave materijal Zirconia
(ceramic), Delta insertion loss:
≤ 0.2 dB, testing method u
skladu sa to IEC 61300-3-4 i
24 Pigtaila: LC konektor PC
poliranje, plav, semi-tight buffer
PA/PBT,
Ø 0.9 mm vlakno single mod
G652.D 9/125 µm (OS1, OS2) u
skladu sa IEC 61754-20, u
skladu sa IEC 61753-1 IL grade
C (≤ 0.50 dB / typical ≤ 0.25
dB) a RL grade 2 (≥ 45 dB
(typical ≥ 55 dB), (IL < 0.2 dB
posle
500
priključivanja),
LSZH, UL94 V-0 (flammability
index). dužine 2,5m. Kolor kod
DIN/VDE 0888. U panelu se
nalaze i 2 Splajs kasete Radijus
40mm, Optički patch panel
sličan
tipu
(odgovarajući)
Reichle & DeMassari R819607.
Uz panel nabaviti 2 kom Splice
holder za 12 splajseva (u
kompletu
i
šraf
za
pričvršćivanje)
slično
tipu
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(odgovarajući)
Reichle
&
DeMassari R320246 i 24 kom
Splice protection 60 mm,
termoskupljajuća cevčica (Ø 3
mm) sa metalnim uloškom,
slično
tipu
(odgovarajući)
Reichle & DeMassari R30087

1.4

1.5

Optički prespojni kabl
SCDuplex PC, plavi - LC-Duplex
PC, plavi, G.652.D, C/2, F8
2.0x4.1mm, LSZH, dužine 2 m.
PC poliranje konektora, vlakno
single mod G652.D 9/125 µm
(OS1, OS2) u skladu sa IEC
61754-20, tjuniranje u skladu sa
IEC 61753-1 IL grade C (≤ 0.50
dB / typical ≤ 0.25 dB) a RL
grade 2 ≥ 45 dB. Optički
prespojni kabal sličan tipu
(odgovarajući) R308913
19", 1U, Optički Patch Panel
model UniRack2 2xLC-Duplex
G.652.D, PC, ceramic, C/2.
Panel asembliran sa : 2 LC
Duplex adaptera Single Mod u
skladu sa IEC 61754-20, plavih,
material PBT / UL 94 V-0,
sleeave
materijal
Zirconia
(ceramic), Delta insertion loss:
≤ 0.2 dB, testing method u
skladu sa to IEC 61300-3-4 i
4 Pigtaila: LC konektor PC
poliranje, plav, semi-tight buffer
PA/PBT, Ø 0.9 mm vlakno
single mod G652.D 9/125 µm
(OS1, OS2) u skladu sa IEC
61754-20, u skladu sa IEC
61753-1 IL grade C (≤ 0.50 dB /
typical ≤ 0.25 dB) a RL grade 2
(≥ 45 dB (typical ≥ 55 dB), (IL
<
0.2
dB
posle
500
priključivanja), LSZH, UL94 V0 (flammability index). dužine

kom

12

kom

3
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2,5m. Kolor kod DIN/VDE
0888. U panelu se nalaze i 2
Splajs kasete Radijus 40mm,
Optički patch panel sličan
tipu(odgovarajući) Reichle &
DeMassari
R825816.
Uz panel nabaviti 1 kom Splice
holder za 12 splajseva (u
kompletu
i
šraf
za
pričvršćivanje)
slično
tipu
Reichle & DeMassari R320246
i 4 kom Splice protection 60
mm, termoskupljajuća cevčica
(Ø 3 mm) sa metalnim uloškom,
slično
tipu(odgovarajući)
Reichle & DeMassari R30087

1.6

1.7

1.8

19" 1U Prespojni panel tip PC
za smeštaj 24xRJ45/s modula
Cat6A EL/Cat6A ISO,(bez
modula - prazan), sa držačem
kablova
pozadi,
siv,
ekvivalentnog kvaliteta kao
Reichle De Massari R813485
Oklopljen (shielded) Modul
RJ45 Cat6A EL, sastavljanje
bez alata, primena u 10GBASET aplikacijama do 500MHz i
100m u skladu sa IEEE 802.3™
Section Four, transmisionog
kanala klase EA u skladu sa
ISO/IEC 11801 ed. 2.2: June
2011, EN 50173-1: May 2011.
Priložiti važeći sertifikat kanala
(obuhvata modul, instalacioni
kabal i prespojne kablove) izdat
od strane međunarodno priznate
nezavisne laboratorije (3P Test,
GHMT, DELTA) , ne stariji od
4 godine. Sertifikat mora biti
objavljen
i
dostupan
za
preuzimanje na zvaničnih web
stranicama laboratorije (3P Test,
GHMT,
DELTA).
Modul
ekvivalentnog kvaliteta kao
Reichle De Massari R813505
Isporuka i montaža Nazidne
utičnica sa 2xRJ45 modula,
80x80,
tip
Global slično
tipu(odgovarajući) Reichle De
Massari R310786

kom

5

kom

60

kom

30
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1.9

1.10

2

Prespojni kabl, S/FTP, 4P,
LSFRZH, Cat 6A ISO, RJ45/s RJ45/s, AWG 26/7, siv, dužine
1,0m, primena u 10GBASE-T
aplikacijama do 500MHz u
skladu sa IEEE 802.3™ Section
Four,
transmisionog kanala
klase EA u skladu sa ISO/IEC
11801 ed. 2.2: June 2011, EN
50173-1: May 2011. Priložiti
važeći
sertifikat
kanala
(obuhvata modul, instalacioni
kabal i prespojne kablove) izdat
od strane međunarodno priznate
nezavisne laboratorije (3P Test,
GHMT, DELTA) , ne stariji od
4 godine. Sertifikat mora biti
objavljen
i
dostupan
za
preuzimanje na zvaničnim web
stranicama laboratorije (3PTest,
GHMT, DELTA). Prespojni
kabal ekvivalentnog kvaliteta
kao Raichle De Massari
R509870
Prespojni kabl, S/FTP, 4P,
LSFRZH, Cat 6A ISO, RJ45/s RJ45/s, AWG 26/7, siv, dužine
2,0m, primena u 10GBASE-T
aplikacijama do 500MHz u
skladu sa IEEE 802.3™ Section
Four,
transmisionog kanala
klase EA u skladu sa ISO/IEC
11801 ed. 2.2: June 2011, EN
50173-1: May 2011. Priložiti
važeći
sertifikat
kanala
(obuhvata modul, instalacioni
kabal i prespojne kablove) izdat
od strane međunarodno priznate
nezavisne laboratorije (3P Test,
GHMT, DELTA) , ne stariji od
4 godine. Sertifikat mora biti
objavljen
i
dostupan
za
preuzimanje na zvaničnim web
stranicama laboratorije (3PTest,
GHMT, DELTA). Prespojni
kabal ekvivalentnog kvaliteta
kao Raichle De Massari
R509861
UKUPNO - REK ORMANI I
PASIVNA OPREMA

kom

60

kom

60

INSTALACIONI
KABLOVI I PRIBOR
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2.1

2.2

2.3

Isporuka i montaža Sing Mod
kabla tipa Central Loose Tube
sa
12
vlakana
za
unutrašnju/spoljašnju montažu,
G.652.D,
CLT
I/ADQ(ZN=B)H,
LSZH,
bez
metalnih elemenata, standardn
zaštita od glodara. U skladu sa
standarima
: ISO/IEC
11801:2002 ITU-T G.652.D
IEC 60793-2-50:2004, B 1.3
IEC 60794-1-2 E1; IEC 607941-2 E11; IEC 60794-1-2 E3;
IEC 60794-1-2 F1; IEC 603321; IEC 60332-3C; IEC 61034;
IEC 60754-2 . Instalacioni kabal
sličan
tipu
(odgovarajući)
Reichle De Massari R304147
Isporuka i montaža Sing Mod
kabla tipa Central Loose Tube
sa
6
vlakana
za
unutrašnju/spoljašnju montažu,
G.652.D,
CLT
I/ADQ(ZN=B)H,
LSZH,
bez
metalnih elemenata, standardn
zaštita od glodara. U skladu sa
standarima
: ISO/IEC
11801:2002 ITU-T G.652.D
IEC 60793-2-50:2004, B 1.3
IEC 60794-1-2 E1; IEC 607941-2 E11; IEC 60794-1-2 E3;
IEC 60794-1-2 F1; IEC 603321; IEC 60332-3C; IEC 61034;
IEC 60754-2 . Instalacioni kabal
sličan
tipu
(odgovarajući)
Reichle De Massari R304147
Isporuka i montaža Sing Mod
kabla vazdušni ADSS kabl tipa
Stranded Loose Tube sa 1x12
vlakana za spoljašnju montažu
bez metalnih delova (ADSS),
G.652.D,
ADF(ZN)2YQ(ZN)2Y.
Kabl
ispunjava standarde ISO/IEC
11801:2002 ITU-T G.652.D
IEC 60794-1-2 E1; IEC 607941-2 E11; IEC 60794-1-2 E3;
IEC 60794-1-2 F1; IEC 607941-2 E4; IEC 60794-1-2 E7; IEC
60794-1-2 F5. Instalacioni kabl
sličan
tipu
(odgovarajući)
Reichle De Massari R314575.

m

650

m

120

m

130

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 18-5/2019 30/55

2.4

2.5

2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4

2.5.5

2.5.6

Isporuka
i
polaganje
instalacionog kabla Cat. 6A,
S/FTP, 4P, 4x2x(AWG23), 650
MHz, LSZH, siv, požarne klase
Eca u skladu sa standardom EN
50575
(CPR
regulativa),
primena
u
10GBASE-T
aplikacijama do 500MHz i
100m u skladu sa IEEE 802.3™
Section Four,
transmisionog
kanala klase EA u skladu sa
ISO/IEC 11801 ed. 2.2: June
2011, EN 50173-1: May 2011.
Low-smoke u skladu sa IEC
61034, flame-retardant u skladu
sa IEC 60332-1 i halogen-free u
skladu sa IEC 60754-2. Priložiti
važeći sertifikat kabla izdat od
strane međunarodno priznate
nezavisne laboratorije (3P Test,
GHMT, DELTA) , ne stariji od
1 godine. Takođe priložiti
važeći
sertifikat
kanala
(obuhvata modul, instalacioni
kabal i prespojne kablove) izdat
od strane međunarodno priznate
nezavisne laboratorije (3P Test,
GHMT, DELTA) , ne stariji od
4 godine. Sertifikat mora biti
objavljen
i
dostupan
za
preuzimanje na zvaničnim web
stranicama laboratorije (3P Test,
GHMT, DELTA). Instalacioni
kabal ekvivalentnog kvaliteta
kao Reichle De Massari
R305649
Isporuka i ugradnja rebrastih
beshalogenih cevi u zidu pod
malterom i u zidu od gips
kartona
HF fi 16/11
HF fi 25/14
HF fi 32/26
Nabavka i montaža opreme za
ADSS
kabl
komplet
sa
pričvršćenjem na oba kraja
Nabavka i montaža krutih HF
cevi, prečnika 25mm, dužine
3000mm,
sa
obujmicama,
krivinama i pratećim priborom
proizvodnje OBO Bettermann.
Nabavka i montaža HF kanalnih
kutija 25x20mm, sa pratećim
priborom proizvodnje OBO
Bettermann

m

2000

m
m
m

100
100
100

komplet

1

m

90

m

60
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2.5.7

2.5.8

2.5.9

3
3.1

3.2

Nabavka i montaža HF kanalnih
kutija 40x40mm, sa pratećim
priborom proizvodnje OBO
Bettermann
Nabavka i montaža PNK regala
dimenzija 100x60mm, dužine
3m komplet sa zidnim i
plafonskim
konzolama
i
poklopcem
Nabavka
i
montaža
sitnopotrošnog materijla: HF
vezice, HF obujmice, tiplovi,
šrafovi
UKUPNO - INSTALACIONI
KABLOVI I PRIBOR
KABLOVSKA
KANALIZACIJA
Izrada šahte za smeštaj el.
Kablova uraditi od armiranog
betona MB 30 ili armirano
betonskih prstenova Ø100 cm
H=100cm sa konusnim delom
H=60cm i otvoron Fi 60cm.
zidovima, d=16 cm.U cenu ulazi
sve
komplet
betoniranje
armiranim betonom dna sahte
ili
nabavka
montazno
armiranobetonske ploce dna
sahte ,malterisanje cementnim
malterom i glacanjem do crnog
sjaja
i
penjalice
DIN
1212.Obracunava se i placa po
komadu'
Nabavka i montaza livenogvozdenog poklopca "Purator"
za opitno opterecenje od 400
kN, Ø600 mm i g=163 kg,JUS
M.J6.226 , u armiranobetonskoj
ploči d= 20 cm MB 30, iznad
revizionog okna od armiranog
betona. Obracunava se i placa
po komadu ugrađenog poklopca
sa armiranobetonskom pločom
proizvodnje požega,purator ili
proizvod drugih proizvođača
istih ili boljih navedenih
karakteristika . Obracunava se i
placa po kom u
cenu je
uračunato sve komplet.

m

30

m

72

pauš

1

kom

2

kom

2
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3.3

3.4

3.5

Nabavka, isporuka i polaganje
HDPE cevi prečnika 40mm u
već iskopan rov za polaganje
kablovai kablova .
Plaća se
komplet materijal i rad.
Investitor će dostaviti tačnu
poziciju na kojim stubivima se
izvidi instalacija za kamere.
NAPOMENA:TAČNU
DUŽINU TRASE IZMERITI
NA
LICU
MESTA
U
PRISUSTVU NADZORNOG
ORGANA
koji
čine
predstavnici naručioca.
Isporuka i polaganje PVC trake
upozorenja na 40cm iznad
kabla. Plaća se komplet
materijal i rad. (Za slabu struju
žuta traka a za jaku struju
crvena ).
Geodetsko obeležavanje trasa
radova postavljanja elektro
instalacije kao i geodetsko
snimanje izvedenog stanja za
potrebe katastra podzemnih
elektro
instalacija
sa
sastavljanjem protokola.Snimak
mora biti urađen od strane
ovlašćenog pravnog lica, a na
osnovu istog Izvođač radova
pribavlja odgovarajuću potvrdu
i kopiju plana snimljene mreže.
Obracunava se i placa po m'.

m

300

m

300

m

200

m3

5

m3

5

UKUPNO - KABLOVSKA
KANALIZACIJA
4
4.1.

4.2.

GRAĐEVINSKI RADOVI
Mašinski iskop tucanika u
debljini od d=20cm na delu
saobraćajnice gde se predviđa
kanalski rov za polaganje
elektro kablova sa utovarom
odvozom i istovarom na
deponiju udaljenosti do 10km.
Mašinski iskop šljunka u
debljini od d=70cm na delu
saobraćajnice gde se predviđa
kanalski rov za polaganje
elektro kablova sa utovarom
odvozom i istovarom na
deponiju udaljenosti do 10km.
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

Izvršititi obeležavanje trase i
bušenje prolaza „krticom“ za
kablove ispod saobraćajnica do
prečnika 100mm. Plaća se
komplet po m’.
Ručni iskop zemlje
III
kategorije za kanalske rovove za
polaganje elektro instalacija
prosečne dimenzija 0.7x0.8
dubine. Zemlju iz iskopa
odlagati van rova na 1,00 m od
ivice. Po polaganju elektro
instalacija i određene debljine
peska izvršiti zatrpavanje rova
zemljom iz iskopa.
Mašinski iskop zemlje III
kategorije za kanalske rovove za
polaganje elektro instalacija
prosečne dimenzija 0.7x0.8
dubine. Zemlju iz iskopa
odlagati van rova na 1,00 m od
ivice. Po polaganju elektro
instalacija i određene debljine
peska izvršiti zatrpavanje rova
zemljom iz iskopa.
Razbijanje
betona
MB20
debljine do 15cm i dovođenje u
prethodno
stanje
nakon
provlačenja cevi
Nabavka, transport i ubacivanje
peska u rov i to: oko cevi, ispod
cevi10cm za posteljicu, i 10cm
iznad cevi. Obračunava se i
plaća po m3.
Mašinski iskop zemlje III
kategorije za ugradnju elektro
šahte
1.2x1.2x1.2.m. Iskop
vršiti pažljivo jer se u
neposrednoj blizini nalaze EL. ,
VK instalacije.
Utovar, odvoz i istovar viška
zemlje iz iskopa na deponiju
udaljenosti
do
10km.
Obracunava se i placa po
metru3.
Čišćenje i sređivanje gradilišta
za sve pozicije navedene u
predmeru i predračunu sa
odvoženjem
otpada
do
predviđenog mesta.Plaća se
paušalno. Do mesta zakonom
određenog za odlaganje otpada
Demontaža
postojećeg
kablovskog razvoda nakon
instalacije novog razvoda SKS-a

m

8

m

50

m

120

m2

3

m3

3

m3

6

m3

5

pauš

1

pauš

1

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 18-5/2019 34/55

i nakon test perioda
UKUPNO - GRAĐEVINSKI
RADOVI

5
5.1
5.2
5.3

MERENJA I ATESTI
Merenja na bakarnim linijama
sa izradom protokola
Merenja na optičkim linijama sa
izradom protokola
Izrada projekta izvedenog stanja
II faze izvođenja
UKUPNO - MERENJA I
ATESTI

kom

25

kom

8

kom

1

REKAPITULACIJA
- FAZA II
1
2
3
4
5

REK
ORMANI
I
PASIVNA OPREMA
INSTALACIONI
KABLOVI I PRIBOR
KABLOVSKA
KANALIZACIJA
GRAĐEVINSKI RADOVI
MERENJA I ATESTI
UKUPNO
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Укупна цена без ПДВ-а (1+2+3+4+5)
Укупна цена са ПДВ-ом(1+2+3+4+5)
Рок плаћања
у року до 45 дана од дана пријема исправне
фактуре
Рок важења понуде
( не краћи од 60 дана )
Рок испоруке добара
(не дуже од 45 радних дана) од дана
потписивања уговора.
“Аеродроми Србије”д.о.о. Ниш
Ваздухопловаца бр. 24, Ниш.

Место и начин испоруке

Датум

Понуђач
М.П.

_____________________________

____________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу
понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе
који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
„Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи
број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И
УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку – Реконструкција рачунарске
мреже (фаза II), партија 2 - Реконструкција, фаза II – Активна мрежна опрема, ЈН бр. 18-5/2019
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

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

1)

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

2)

који

ће

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

који

ће

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

1)

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

2)

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

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Партија 2: Реконструкција, фаза II Активна мрежна опрема

Naziv i brоj pozicija

1.HPE MSA 900GB 12G
SAS 15K SFF (2.5in)
Enterprise 3yr Warranty
Hard Drive
2.Switch Aruba 2930F
24G 4SFP+ Switch
3.Aruba 10G SFP+ to
SFP+ 1m Direct Attach
Copper Cable
4.Microsoft Windows
Server 2019 10 Users
CAL
English/French/Italian/G
erman/Spanish/Japanese
LTU

Jed.
mere

Kol.

Kom.

12

Kom.

2

Kom.

4

Kom.

1

Cena/jm
bez PDV

Cena/jm
sa PDV/om

Ukupno bez
PDV-a

Ukupno
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Ukupno sa
PDV-om

Укупна цена без ПДВ-а (12+3+4)
Укупна цена са ПДВ-ом(12+3+4)
Рок плаћања
у року до 45 дана од дана пријема исправне
фактуре
Рок важења понуде
( не краћи од 60 дана )
Гарантни рок
(за позицију бр. 1 не може бити краћи од 36 _____________ месеци
месеци
За позиције бр. 2 и 3 не може бити краћи од 60 _____________ месеци
месеци)
Рок испоруке добара
(не дуже од 45 дана) од дана потписивања
уговора.
“Аеродроми Србије”д.о.о. Ниш
Ваздухопловаца бр. 24, Ниш.

Место и начин испоруке

Датум

Понуђач
М.П.

_____________________________

____________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу
понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе
који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
„Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи
број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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VI МОДЕЛИ УГОВОРА
Уговор о набавци– јн бр. 18-5/2019
Реконструкција рачунарске мреже (фаза II) , партија 1 - Реконструкција, фаза II- Структурни
кабловски системи
закључен на основу спроведеног поступка јавне набавке велике вредности број 18-5/2019, између:
УГОВОРНЕ СТРАНЕ
1. “Аеродроми Србије“д.о.о. Ниш, Улица ваздухопловаца бр. 24, које заступа директор, Михајло
Здравковић, мастер економиста, рачун бр. 200-2837870101033-74 код Банке Поштанска Штедионица и 8400000000665723-92 код Управе за трезор, ПИБ 109362109, матични број 21168734 (у даљем тексту: Наручилац)
и
2.
_______________________________________из______________________
____ ПИБ:________________ , МБ:_______________, број
рачуна:________________________, назив банке:_________________,
кога заступа _____________________ (у даљем тексту Пружалац).
Наручилац наступа:_______________________________________________
(самостално, са подизвођачем, у групи понуђача)
Подизвођачи:_____________________________________________________________________________
______________________________________________
Учесници у заједничкој
понуди:________________________________________________
_____________________________________________________
ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ЦЕНА
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују да се овај уговор додељује на основу достављене понуде
Пружаоца, која је прихваћена од стране наручиоца,у поступку јавне набавке велике вредности добара:
Реконструкција рачунарске мреже (фаза II) , партија 1 - Реконструкција, фаза II- Структурни
кабловски системи, редни број јавне набавке: 18-5/2019, по понуди Пружаоца бр. ________ од
______________. године, (попуњава Пружалац), која је заведена код Наручиоца под бр.
______________ од _____________, (попуњава Наручилац), а која је саставни део овог Уговора.
Члан 2.
Наручилац наручује и купује, а Пружалац пружа услугу и продаје робу у свему у складу са
Понудом Пружаоца.
Укупна вредност уговора изнoси _____________ динapa бeз ПДВ-a, односно ____________
динapa ca ПДВ-oм.
Уговорне стране сагласно утврђују да су техничке спецификације робе која је предмет овог
уговора, као и напред наведене цене робе, прецизно описане и утврђене у Понуди Пружаоца дел.број
_____ од ____________ године, (попуњава Наручилац), са којом је учествовао у јавној набавци на
основу које се закључује овај уговор, а која чини саставни део овог уговора.
Пружалац се обавезује да Наручиоцу испоручи добра и изврши услуге која су предмет ове јавне
набавке -Реконструкција рачунарске мреже (фаза II), партија 1 - Реконструкција, фаза IIСтруктурни кабловски системи, јн бр. 18-5/2019 која у свему одговара техничким спецификацијама
из његове Понуде.
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СТРУКТУРА ЦЕНЕ
Члан 3.
Цена у понуди обухвата све трошкове везане за набавку и испоруку добара која су предмет ове
јавне набавке. Испорука добара се изводи за Наручиоца на његовој адреси.
Члан 4.
Исказане цене из претходног члана овог Уговора су фиксне и нису подложне никаквим
променама.
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 5.
Наручилац је обавезан да изврши плаћање робе у року до 45 дана од дана пријема исправне
фактуре на основу документа који испоставља Пружалац, а којим је потврђена испорука добара и
извршење услуга. Фактурисање се врши на дан испоруке добара.
Плаћање
се
врши
уплатом
на
рачун
понуђача
____________________
код______________________.
Плаћање је у динарима.
Уговорена цена из члана 2. овог Уговора представља вредност за извршење послова у условима
и обиму одређеном одредбама овог Уговора.
На испостављеној фактури мора бити назначен број јавне набавке као и број уговора на који се
испорука и фактура односе.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа
средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
У супротном Уговор престаје да важи, без накнаде штете због немогућности преузимања и
плаћања обавеза од стране Купца.
НАЧИН, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ
Члан 6.
Робу која је предмет овог уговора Пружалац испоручује својим превозним средствима на адреси
Купца - Ул. ваздухопловаца 24, 18 000 Ниш.
Члан 7.
Пружалац се обавезује да ће испоручити добра и извршити услуге на уговорено место испоруке,
најкасније у року од ____________ дана од дана закључења уговора.
Сматра се да је извршена адекватна испорука робе и извршење услуга, када овлашћена лица
Купца и Продавца у месту испоруке изврше пријем робе и услуга потписивањем отпремнице и
записника о примопредаји робе.
ГАРАНТНИ УСЛОВИ
Члан 8.
Гарантни рок за добра која су предмет набавке је рок који је дефинисан Конкурсном
документацијом и који је прихваћен од стране Наручиоца а у складу са понудом бр._____________
(попуњава Пружалац).
Сервисирање је обезбеђено у овлашћеној сервисној мрежи у гарантном року на територији Републике
Србије.
Пружалац је обавезан да приликом пријема робе и услуга на изведене радове пасивне структурно
кабловске телефонско рачунарске мреже да системску гаранцију трајања 5 година.
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Пружалац је обавезан да приликом пријема робе и услуга на испоручену опрему да системску
гаранцију трајања 5 година.
КОНТРОЛА КОЛИЧИНЕ РОБЕ
Члан 9.
Квантитивни пријем робе врши се приликом испоруке на адреси Наручиоца, а уз присуство
представника Пружаоца. Евентуална рекламација од стране Наручиоца на испоручене количине мора
бити сачињена у писаној форми и достављена Продавцу у року од 5 дана.
Пружалац је обавезан да одмах по пријему писане рекламације Наручиоца исправи испоруку без
икаквих додатних трошкова по Наручиоца, а у случају да то не учини најкасније у року од 2 дана од
дана пријема рекламације , поред уговорне казне дужан је да Наручиоцу надокнади насталу штету.
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА РОБЕ
Члан 10.
Наручилац је дужан да примљену робу на уобичајени начин прегледа и да о видљивим
недостацима обавести Пружаоца, у писаној форми, у року од 5 дана.
У случају да испоручена роба не одговара уговореним стандардима квалитета, Наручилац има
право, након уредног обавештавања Пружаоца, да:
1. захтева од Пружаоца уредно извршење уговора, односно испоруку уговореног квалитета робе, и
накнаду штете због задоцњења;
2. да одустане од уговора, стави робу Пружаоцу на располагање и тражи накнаду штете због
неиспуњења;
3. да стави робу Пружаоцу на располагање и захтева уредно испуњење уговора, односно другу
испоруку робе која одговара уговореним стандардима, и накнаду штете због неуредног испуњења.
ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА
Пружалац се обавезује да ће се прилико извршења услуга и испоруке добара који су предмет
овог Уговора, придржавати законских, подзаконских и других општих аката који регулишу или се
односе на мере безбедности, противпожарну заштиту, кретање и понашање на Аеродрому и граничном
прелазу.
Уколико постоји потреба приликом трајања Уговора да овлашћена лица Пружаоца у реализацији
обавеза из овог Уговора буду у рестриктивној зони Аеродрома, морају прибавити дозволе за кретање и
задржавање на подручју граничног прелаза о свом трошку.
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 11.
У року од 7 дана од дана закључења уговора, Пружалац обезбеђује испуњење свих својих
уговорних обавеза средствима финансијског обезбеђења:
- БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦА број:________________________________________, оверена печатом и
потписом Продавца, СА МЕНИЧНИМ ПИСМОМ, попуњеним и овереним, у коме је уписан износ 10%
од вредности уговора из члана 2. без ПДВ-а, а у циљу доброг извршења посла као гаранцију да ће
своје обавезе у целости извршити на уговорени начин и у уговореном року.
Меницa се налази код Наручиоца онолико колико траје рок за испуњење обавеза Пружаоца из
овог уговора. Менице се не могу вратити Пружаоцу пре истека рока за испуњење обавеза, осим
уколико је Пружалац у целости испунио своје обавезе.
У тренутку испоруке добара, Пружалац обезбеђује испуњење свих својих уговорних обавеза
средствима финансијског обезбеђења:
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- БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ
број:________________________________________, оверена печатом и потписом Продавца, СА
МЕНИЧНИМ ПИСМОМ, попуњеним и овереним, у коме је уписан износ у висини од 10% од укупне
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је најмање 5 (пет) дана дужи од истека
гарантног рока рока.
Члан 12.
Уговор се закључује на одређени временски период, до испуњења уговорних обавеза обе
уговорне стране.
Наручилац задржава право да раскине овај уговор и пре истека уговореног рока из става 1. овог
члана, уз отказни рок од 30 дана, у случају несавесног пословања од стране Пружаоца.
Члан 13.
За све што није предвиђено овим Уговором важе одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 14.
У случају спора надлежан је одговарајући суд у Нишу.
Члан 15.
Овај Уговор почиње да важи даном потписивања обе уговорне стране.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветнa примерка, од којих Пружаоцу припада 2 (два)
примерка а Наручиоцу припада 2 (два) примерка.
ПРУЖАЛАЦ

______________________

НАРУЧИЛАЦ
“Aeродроми Србије“д.о.о. Ниш
директор
________________________________
Михајло Здравковић, мастер економиста

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем. Наручилац може одбити понуду, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен.
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Уговор о набавци
Реконструкција рачунарске мреже (фаза II), партија 2, Активна мрежна опрема
закључен на основу спроведеног поступка јавне набавке велике вредности број 18-5/2019, између:
УГОВОРНЕ СТРАНЕ
1. “Аеродроми Србије“д.о.о. Ниш, Улица ваздухопловаца бр. 24, које заступа директор, Михајло
Здравковић, мастер економиста, рачун бр. 200-2837870101033-74 код Банке Поштанска Штедионица и 8400000000665723-92 код Управе за трезор, ПИБ 109362109, матични број 21168734 (у даљем тексту: Купац)
и
2.
_______________________________________из______________________
____ ПИБ:________________ , МБ:_______________, број
рачуна:________________________, назив банке:_________________,
кога заступа _____________________ (у даљем тексту Продавац).
Продавац наступа:_______________________________________________
(самостално, са подизвођачем, у групи понуђача)
Подизвођачи:_____________________________________________________________________________
______________________________________________
Учесници у заједничкој
понуди:________________________________________________
_____________________________________________________
ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ЦЕНА
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују да се овај уговор додељује на основу достављене понуде
Продавца, која је прихваћена од стране наручиоца,у поступку јавне набавке велике вредности добара:
Реконструкција рачунарске мреже (фаза II), партија 2, Активна мрежна опрема, редни број јавне
набавке: 18-5/2019, по понуди Продавца бр. ________ од ______________. године, (попуњава
Продавац), која је заведена код Купца под бр. ______________ од _____________, (попуњава Купац), а
која је саставни део овог Уговора.
Члан 2.
Купац купује, а Продавац продаје робу у свему у складу са Понудом Продавца.
Укупна вредност уговора изнoси _____________ динapa бeз ПДВ-a, односно ____________
динapa ca ПДВ-oм.
Уговорне стране сагласно утврђују да су техничке спецификације робе која је предмет овог
уговора, као и напред наведене цене робе, прецизно описане и утврђене у Понуди Продавца дел.број
_____ од ____________ године, (попуњава Купац), са којом је учествовао у јавној набавци на основу
које се закључује овај уговор, а која чини саставни део овог уговора.
Продавац се обавезује да Купцу испоручи добра која су предмет јн бр. 18-5/2019
Реконструкција рачунарске мреже (фаза II), партија 2, Активна мрежна опрема, која у свему
одговара техничким спецификацијама из његове Понуде.
СТРУКТУРА ЦЕНЕ
Члан 3.
Цена у понуди обухвата све трошкове везане за набавку и испоруку добара која су предмет ове
јавне набавке. Испорука добара се изводи за Купца на његовој адреси.
Члан 4.
Исказане цене из претходног члана овог Уговора су фиксне и нису подложне никаквим
променама.
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РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 5.
Купац је обавезан да изврши плаћање робе у року до 45 дана од дана пријема исправне фактуре
на основу документа који испоставља Продавац, а којим је потврђена испорука добара. Фактурисање се
врши на дан испоруке добара.
Плаћање
се
врши
уплатом
на
рачун
понуђача
____________________
код______________________.
Плаћање је у динарима.
Уговорена цена из члана 2. овог Уговора представља вредност за извршење послова у условима
и обиму одређеном одредбама овог Уговора.
На испостављеној фактури мора бити назначен број јавне набавке као и број уговора на који се
испорука и фактура односе.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа
средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
У супротном Уговор престаје да важи, без накнаде штете због немогућности преузимања и
плаћања обавеза од стране Купца.
НАЧИН, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ
Члан 6.
Робу која је предмет овог уговора Продавац испоручује својим превозним средствима на адреси
Купца - Ул. ваздухопловаца 24, 18 000 Ниш.
Члан 7.
Продавац се обавезује да ће испоручити добра на уговорено место испоруке, најкасније у року
од ____________ дана од дана потписивања уговора.
Сматра се да је извршена адекватна испорука робе, када овлашћена лица Купца и Продавца у
месту испоруке изврше пријем робе потписивањем отпремнице и записника о примопредаји робе.
ГАРАНТНИ УСЛОВИ
Члан 8.
Гарантни рок за добра која су предмет набавке је рок који је дефинисан Конкурсном
документацијом и који је прихваћен од стране Купца а у складу са понудом бр._____________
(попуњава Продавац).
Сервисирање је обезбеђено у овлашћеној сервисној мрежи у гарантном року на територији Републике
Србије.
КОНТРОЛА КОЛИЧИНЕ РОБЕ
Члан 9.
Квантитивни пријем робе врши се приликом испоруке на адреси Купца, а уз присуство
представника Продавца. Евентуална рекламација од стране Купца на испоручене количине мора бити
сачињена у писаној форми и достављена Продавцу у року од 5 дана.
Продавац је обавезан да одмах по пријему писане рекламације Купца
исправи испоруку без икаквих додатних трошкова по Купца, а у случају да то не учини најкасније у
року од 2 дана од дана пријема рекламације , поред уговорне казне дужан је да Купцу надокнади
насталу штету.
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА РОБЕ
Члан 10.
Купац је дужан да примљену робу на уобичајени начин прегледа и да о видљивим недостацима
обавести Продавца, у писаној форми, у року од 5 дана.
У случају да испоручена роба не одговара уговореним стандардима квалитета, Купац има право,
након уредног обавештавања Продавца, да:
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1. захтева од продавца уредно извршење уговора, односно испоруку уговореног квалитета робе, и
накнаду штете због задоцњења;
2. да одустане од уговора, стави робу продавцу на располагање и тражи накнаду штете због
неиспуњења;
3. да стави робу продавцу на располагање и захтева уредно испуњење уговора, односно другу испоруку
робе која одговара уговореним стандардима, и накнаду штете због неуредног испуњења.
ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА
Продавац се обавезује да ће се приликом испоруке добара који су предмет овог Уговора,
придржавати законских, подзаконских и других општих аката који регулишу или се односе на мере
безбедности, противпожарну заштиту, кретање и понашање на Аеродрому и граничном прелазу.
Уколико постоји потреба приликом трајања Уговора да овлашћена лица Пружаоца у реализацији
обавеза из овог Уговора буду у рестриктивној зони Аеродрома, морају прибавити дозволе за кретање и
задржавање на подручју граничног прелаза о свом трошку.
Продавац се обавезује да за добра за које је наведено у Поглављу II Конкурсне документације
приликом закључења Уговора доставити тип гаранције и потврду произвођача опреме о дужини
гаранције која гласи на Купца.
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 11.
У року од 7 дана од дана закључења уговора, Продавац обезбеђује испуњење свих својих
уговорних обавеза средствима финансијског обезбеђења:
- БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦА број:________________________________________, оверена печатом и
потписом Продавца, СА МЕНИЧНИМ ПИСМОМ, попуњеним и овереним, у коме је уписан износ 10%
од вредности уговора из члана 2. без ПДВ-а, а у циљу доброг извршења посла као гаранцију да ће
своје обавезе у целости извршити на уговорени начин и у уговореном року.
Меницa се налази код Купца онолико колико траје рок за испуњење обавеза Продавца из овог
уговора. Менице се не могу вратити Продавцу пре истека рока за испуњење обавеза, осим уколико је
Продавац у целости испунио своје обавезе.
У тренутку испоруке добара, Продавац обезбеђује испуњење свих својих уговорних обавеза
средствима финансијског обезбеђења:
- БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ
број:________________________________________, оверена печатом и потписом Продавца, СА
МЕНИЧНИМ ПИСМОМ, попуњеним и овереним, у коме је уписан износ у висини од 10% од укупне
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је најмање 5 (пет) дана дужи од истека
гарантног рока рока.
Члан 12.
Уговор се закључује на одређени временски период, до испуњења уговорних обавеза обе
уговорне стране.
Купац задржава право да раскине овај уговор и пре истека уговореног рока из става 1. овог
члана, уз отказни рок од 30 дана, у случају несавесног пословања од стране Продавца.
Члан 13.
За све што није предвиђено овим Уговором важе одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 14.
У случају спора надлежан је одговарајући суд у Нишу.
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Члан 15.
Овај Уговор почиње да важи даном потписивања обе уговорне стране.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветнa примерка, од којих Продавцу припада 2 (два)
примерка а Купцу припада 2 (два) примерка.
ПРОДАВАЦ
директор

______________________

КУПАЦ
“Aeродроми Србије“д.о.о. Ниш
директор
________________________________
Михајло Здравковић, мастер економиста

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем. Наручилац може одбити понуду, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен.
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VII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача],
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

Датум:

М.П.

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

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне
набавке добара – Реконструкција рачунарске мреже (фаза II) – јн бр. 18-5/2019, партија/е
бр.________, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

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

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке велике вредности бр.
18-5/2019 Реконструкција рачунарске мреже (фаза II) – јн бр. 18-5/2019, партија/е бр.________
поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, гарантујем да је ималац права интелектуалне својине, као
и да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања
позива за подношење понуде
Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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X ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА
ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА
На основу Закона о меници и тачке 1,2 и 6. Одлуке о облику,
садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
Дужник – правно лице:______________________________________________
Седиште – адреса:_________________________________________________
Матични број:________________________ПИБ:_________________________
У месту:________________________________Дана:_____________________
Текући рачун:____________________Код банке:________________________
И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ: “Аеродроми Србије“д.о.о.Ниш Ул. ваздухопловаца бр.24., рачун бр. 2002837870101033-74 код Банке Поштанска Штедионица и 840-0000000665723-92 код Управе за трезор,
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
Предајемо вам ____________бланко соло меницу и овлашћујемо „Аеродроме Србије“д.о.о. Ниш, Ул,
ваздухопловаца 24, Ниш као Повериоца, да предату меницу серије ___________ може попунити на
износ од 10 % од укупне вредности понуде на име озбиљности понуде за јн бр. 18-5/2019 чији је
набавка Реконструкција рачунарске мреже (фаза II) – јн бр. 18-5/2019, партија/е бр.________, што
номинално износи ________________динара без ПДВ-а.
Овлашћује се „Аеродроми Србије“д.о.о. Ниш, Ул, ваздухопловаца 24, Ниш, као Поверилац, да у своју
корист врши наплату доспелих хартија од вредности – меница, безусловно и неопозиво, без протеста и
трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код
банке, а у корист рачуна Повериоца.
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да наплату
изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за
наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или
због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и
прописима донетим на основу овог закона.
Рок важења менице је 60 дана од дана отварања понуда
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање
приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање
средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од
стране дужника.
Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна примерка од којих 1 (један) за дужника и 1
(један) за повериоца.
Датум издавања Овлашћења
_________________године

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
____________________________

МП
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XI ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА
ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА
На основу Закона о меници и тачке 1,2 и 6. Одлуке о облику,
садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
Дужник – правно лице:______________________________________________
Седиште – адреса:_________________________________________________
Матични број:________________________ПИБ:_________________________
У месту:________________________________Дана:_____________________
Текући рачун:____________________Код банке:________________________
И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ: “Аеродроми Србије“д.о.о.Ниш Ул. ваздухопловаца бр.24., рачун бр. 2002837870101033-74 код Банке Поштанска Штедионица, и 840-0000000665723-92 код Управе за трезор
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
Предајемо вам ____________бланко соло меницу и овлашћујемо “Аеродроми Србије“д.о.о.Ниш Ул.
ваздухопловаца бр.24., рачун бр. 200-2837870101033-74 код Банке Поштанска Штедионица и 840-0000000665723-92
код Управе за трезор, као Повериоца, да предату меницу серије ___________ може попунити на износ од
10 % од укупне вредности понуде на име доброг извршења посла за јн бр. 18-5/2019 чији је предмет
набавка Реконструкција рачунарске мреже (фаза II) – јн бр. 18-5/2019, партија/е бр.________, што
номинално износи ________________динара без ПДВ-а.
Овлашћује се „Аеродроми Србије“д.о.о. Ниш, Ул, ваздухопловаца 24, Ниш, рачун бр. 200-2837870101033-74
код Банке Поштанска Штедионица и 840-0000000665723-92 код Управе за трезор ,као Поверилац, да у своју
користврши наплату доспелих хартија од вредности – меница, безусловно и неопозиво, без протеста и
трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код
банке, а у корист рачуна Повериоца.
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да наплату
изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за
наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или
због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и
прописима донетим на основу овог закона.
Меница важи 30 (тридесет) дана дуже од времена трајања уговора за предметну јавну набавку.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање
приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање
средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од
стране дужника.
Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна примерка од којих 1 (један) за дужника и 1
(један) за повериоца.
Датум издавања Овлашћења
_________________године
ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
____________________________
МП
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XII ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА
ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА
На основу Закона о меници и тачке 1,2 и 6. Одлуке о облику,
садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
Дужник – правно лице:______________________________________________
Седиште – адреса:_________________________________________________
Матични број:________________________ПИБ:_________________________
У месту:________________________________Дана:_____________________
Текући рачун:____________________Код банке:________________________
И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ: “Аеродроми Србије“д.о.о.Ниш Ул. ваздухопловаца бр.24., рачун бр. 2002837870101033-74 код Банке Поштанска Штедионица и 840-0000000665723-92 код Управе за трезор,
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
Предајемо вам ____________бланко соло меницу и овлашћујемо “Аеродроме Србије“д.о.о.Ниш Ул.
ваздухопловаца бр.24., рачун бр. 200-2837870101033-74 код Банке Поштанска Штедионица и 840-0000000665723-92
код Управе за трезор, као Повериоца, да предату меницу серије ___________ може попунити на износ од
10 % од укупне вредности понуде на име отклањања грешака у гарантном року за јн бр. 18-5/2019
чији је предмет набавка Реконструкција рачунарске мреже (фаза II) – јн бр. 18-5/2019, партија/е
бр.________, што номинално износи ________________ динара без ПДВ-а.
Овлашћује се “Аеродроми Србије“д.о.о.Ниш Ул. ваздухопловаца бр.24., рачун бр. 200-2837870101033-74 код
Банке Поштанска Штедионица и 840-0000000665723-92 код Управе за трезор, да у своју корист врши наплату
доспелих хартија од вредности – меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски,
иницира наплату, издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна
Повериоца.
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да наплату
изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за
наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или
због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и
прописима донетим на основу овог закона.
Меница важи 5 (пет) дана дуже од истека гарантног рока за предметну јавну набавку.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање
приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање
средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од
стране дужника.
Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна примерка од којих 1 (један) за дужника и 1
(један) за повериоца.
Датум издавања Овлашћења
_________________године

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
____________________________
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