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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 и бр. 
68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 2979-
01/1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број2979-01/2, припремљена је: 

 
 
 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку мале вредности – Набавка ГНСС уређаја за геодезију, ЈНМВ 

12/19 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
 
Поглавље Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 
II Подаци о предмету јавне набавке 

III Предмет јавне набавке са описом радова 

IV 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и 
упутство како се доказује испуњеност тих услова 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 
VI Образац понуде 
VII Модел уговора 
VIII Образац трошкова припреме понуде 
IX Образац изјаве о независној понуди 
X Образац структуре цене 

XI 
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 
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I - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 
 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: .....................................Јавно предузеће Инфраструктура Шабац 
Адреса: …........................................Карађорђева 27, Шабац 
Интернет страница:....................... www.infrastrukturasabac.co.rs 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број ЈНМВ 12/19 је  набавка добара  - Набавка ГНСС уређаја 
за геодезију. 
 
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Напоменауколико је у питању резервисана јавна набавка 
Не спроводи се резервисана јавна набавка 
 

7. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт:  ...........................................Вања Дамњановић 
E-mail adresa:...................................................vanja.damnjanovic@infrastrukturasabac.co.rs 
Број телефона:  ..................................................................... 015/354-884 
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I - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: ..................................... Јавно предузеће Инфраструктура Шабац 
Адреса: …........................................ул Карађорђева  бр.27, 15000 Шабац 
Интернет страница:.........................www.infrastrukturasabac.co.rs 
ПИБ: ............................................... 100112114 
Матични број: ..................................17107461 
 
На основу члана 50. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/2012,14/201 и 68/2015) и на основу Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Службени гласник РС број 86/2015) поступак јавне набавке (у даљем тексту 
Наручилац) спроводи: Јавно предузеће Инфраструктура Шабац, ул. Карађорђева бр. 
27, други спрат, 15000 Шабац, интернет страница: www.infrastrukturasabac.co.rs 

 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број ЈНМВ 12/19 је  набавка добара  - Набавка ГНСС уређаја 
за геодезију. 
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Напоменауколико је у питању резервисана јавна набавка 
Не спроводи се резервисана јавна набавка 

 
6. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт:  ...........................................Вања Дамњановић 
E-mail adresa:...................................................vanja.damnjanovic@infrastrukturasabac.co.rs 
Број телефона:  ..................................................................... 015/354-884 
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II - ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
1. Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке бр. ЈНМВ 12/19 – Набавка ГНСС уређаја за геодезију 
 
Ознака из оштег речника набавке: 38296000  - Геодетски инструменти 
 
2. Партије 
Набавка није обликована по партијама 

 
 
 

III - ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СА ОПИСОМ  ДОБАРА 

Набавка ГНСС уређаја за геодезију 
 

 
1. Наручилац набавља GNSS пријемник, са следећим карактеристикама: 

1.1. Минимум 440 канала 

1.2. Уређај треба да омогућава симултан пријем следећих сигнала: 

• GPS (L1 C/A, L2 C/A, L2C, L5) 

• GLONASS (L1 C/A, L1 – P, L2 C/A, L2 P) 

• SBAS: L1C/A, L5 (за SBAS сателите који подржавају L5) 

• GALILEO (E1, E5A, E5B) – опциона могућност 

• Compass/Beidou (B1,B2,B3) – опциона могућност 

• Подршка за корекционе сигнале: QZSS, WAAS, EGNOS, GAGAN 

• Интегрисана верзија (пријемник, антена, батерија у истом кућишту) 

1.3.  Уређај треба да има следеће мерне карактеристике 

1.3.1. Тачност - статичка мерења 
� Хоризонтално: 3 мм + 0.1 ппм RMC 

� Вертикално: 3.5 мм + 0.4 ппм RMC 

1.3.2. Тачност  - кинематичка мерења у ВРС мрежама 
� Хоризонтално: 8 мм + 0.5 ппм RMC 

� Вертикално: 15 мм + 0.5 ппм RMC 

1.4.  Интегрисане апликације : 

� WEB интерфејс: конфигурисање, контрола и статус уређаја преко http и https 
протокола. 
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� FTP server и FTP push : Приступ меморији путем ftp протокола. 

� NTRIP Server: NTRIP Caster и NTRIP Client 

1.5.  Комуникација: 

� Минимум 2 серијска порта: 7-пина Lemo и пуни RS-232 (Dsub 9-пина) 

� Bluetooth: потпуно интегрисан, заптивен 2.4 GHz комуникациони порт 

1.6.  Меморија: минимум 56 MB интерне меморије 

1.7. Напајање: Батерије које подржавају 10 сати непрекидног рада (мин. 2 батерије у 
комплету) 

1.8. Климо-механичке спецификације : 

� Температура складиштења:  –40°C до +75°C 

� Радна температура:  –40°C до +65°C 

� Отпорност на воду и прашину : IP67 

� Шок : Пројектован да издржи пад са 2 м на бетон, оперативан до 40г 

2. Контролер са следећим карактеристикама:  

2.1. Оперативни систем: Windows Embedded Handheld 6.5 Professional са Microsoft 
Office Mobile и Internet Explorer Mobile 

2.2. Процесор: мин. 800 MHz 

2.3. Меморија: мин. 256 MB RAM, 8 GB Flash 

2.4. Проширење меморије: SDHC меморијска картица, USB host  

2.5. Екран: 

� Дијагонала и резолуција: мин. 4”, 640x480 

� Јасно видљив на сунцу 

� Додирни екран са позадинским осветљењем 

2.6. Напајање: Батерија: мин. 2600 mAh, Li-Ion, за 30 сати нормалног рада 

2.7. Тастатура: пуна QWERTY тастатура са 10 нумеричких тастера, курсорским 
тастерима и 4 програмска тастера 

2.8. Комуникације: 

� Минимум 2 x USB (Host и Client) 

� Bluetooth 2.0 

� Wi-Fi b/g/n 

� Интегрисани quad-band GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz, 2/6 Mbit/s 
3G HSDPA GSM WWAN 

2.9.  Интерни ГПС:  (са WASS/EGNOS корекцијом), тачности 2-4 м 

2.10. Камера: Уређај мора да поседује интегрисану камеру са мин. 5 MP са ауто 
фокусом,  двоструки бели LED блиц, функцију LED батеријске лампе 

2.11. Интегрисани електронски компас 
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2.12. Интегрисани  акцелерометар 

2.13. Климо-механичке спецификације: 

• Температура складиштења:  –40°C до +70°C 

• Радна температура:  –30°C до +60°C 

• Отпорност на воду и прашину: IP67 и MIL-STD 810G 

• Шок : Пројектован да издржи пад са 1.2 м на бетон 

2.14. Могућност употребе као бежични контролер тоталних станица 

3. Теренски софтвер са следећим карактеристикама:  

3.1. Теренски софтвер који подржава све типове GNSS премера 

3.2. Подршка за свакодневне геодетске операције: топографски премер, обележавање 
(исколчавање), геодетске мреже... 

3.3. Могућност пријема GNSS корекција UHF радио модемом са локалне Базе 

3.4. Могућност пријема VRS корекција са GNSS мрежа преко мобилног интернета  

3.5. Интерфејс на Српском језику. Гласовна обавештења на Српском језику. 

3.6. Потпуни графички приказ карте са подршком за симболе тачака, лабеле, слојеве, 
зумирање и пановање 

3.7. Подршка за позадинске карте: Векторски и Растерски формати 

3.8. Графичко обележавање/колчење тачака, линија, кривина и коридора са активне 
позадинске карте (AutoCAD или SHAPE формати) 

3.9. Могућност рачунања запремина директно на терену 

3.10. COGO рачунске функције: 

� Рачунање стране 

� Рачунање тачке 

� Рачунање запремине 

� Рачунање азимута 

� Рачунање средине 

� Рачунање површине 

� Подела парцеле 

� Рачунање кривине 

� Рачунање троугла 

� Подела линије 

� Подела кривине 

� Разне трансформације 

3.11. Систем кодирања тачака 

3.12. Аутоматско креирање/спајање линија на бази кодова 

3.13. Колекција геотагованих фотографија као ГИС атрибута 
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3.14. Генерисање извештаја директно на терену 

3.15. Синхронизација са бироом у реалном времену (преко cloud сервера и сервиса) 

3.16. Опциона могућност проширења теренског софтвера додатним модулима 

3.17. Развојно окружење за програмирање додатних функција софтвера 

3.18. Истоветан као и теренски софтвер тоталних станица истог произвођача 

3.19. Треба да омогућава интегрисани премер  са тоталним станицама већине  
светских произвођача 

 

НАПОМЕНЕ: 

• Комплет мора обухватати сав потребан прибор: карбонски штап, носач 
контролера за штап, батерије и пуњаче, каблове, транспортни кофер. 

• GNSS пријемник, контролер и теренски, геодетски софтвер морају бити истог 
произвођача. 

• Обука: Понуђач мора да обезбеди обука на Српском језику, код корисника. 

• Техничка подршка: Понуђач је у обавези да пружи техничку подршку у трајању од 
годину дана. 

• Сервис:  Понуђач мора да обезбеди сервис у Србији у ауторизованом сервисном 
центру. 

• Гаранција: 12 месеци са могућношћу продужења    

 
 

Понуђена цена мора да садржи све трошкове. 

На основу критеријума – најнижа понуђена цена, извршиће се избор најповољнијег 
понуђача.  

Наручилац ће пратити извршење  закљученог Уговора за јавну набавку.   

Свака појединачна понуда мора бити у складу са понудом датом у конкурсној 
документацији.  
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IV -  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА 
 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке 
дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде(чл. 75. ст. 2. 
Закона) - образац изјаве бр. XI. 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 
ДОДАТНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. 
Закона, и то:  
Обим пословно-техничког капацитета који се сматра неопходним износи:             

-Понуђач мора да поседује у власништву или закупу минимум једно (1) 
сервисно возило за пружање теренске техничке подршке.  

Доказ: Изјава понуђача (печатом оверена, потписана од овлашћеног лица, под 
пуном кривичном, моралном и материјалном одговорношћу) да је власник 
возила или ако возило није у власништву понуђача мора имати уговор о 
закупу или слично за период трајања уговора 

 
- читаче саобраћајних дозвола,  

 
Обим кадровског капацитета који се сматра неопходним:  

а)Неопходно је да понуђач има запослена најмање два (2) дипломирана 
инжењера геодезије, од којих минимум један лиценцирани (уговор о раду на 
неодређено време или уговор о раду на одређено време). 

 

Доказ:  

а) Уверење Централног регистра обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО) које 
садржи списак запослених радника као доказ да у јединственој бази Централног 
регистра обавезног социјалног осигурања, постоје регистроване пријаве на 
обавезно социјално осигурање. Уверење мора садржати списак запослених на 
дан који мора бити пре датума објављивања позива и конкурсне документације, 
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али не старији од 2 месеца од датума објављивања ове јавне набавке на Порталу 
јавних набавки; 

б) одговарајућа лиценца; 
 

Обим пословног капацитета који се сматра неопходним износи:             

а)Понуђач мора да буде облашћени заступник и /или дистрибутер наведене 
опреме за Републику Србију; 

б)Понуђач мора да је претходне  три (3)  године (2016/17/18) извршио испоруку 
истих или сличних добара у вредности од  3.000.000,00 динара. 

Доказ: 
а)потврда произвођача да је понуђач овлашћени дистрибутер;  

б)уговори или рачуни за испоручена добра. 

 

 ISO стандарт понуђача: 
а) Понуђач мора да поседује важећи Сертификат система управљања квалитетом       
издат у складу са стандардом ISO 9001:2015 или (SRPS ISO 9001:2015); 

Доказ: 
 а) Сертификат 

Понуђач је дужан да у понуди достави: 
 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 5% 
од укупне процењене вредности 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 најмање 60 дана од дана отварања понуда, односно 
средство обезбеђења за озбиљност понуде треба да траје најмање колико и 
важење понуде.  

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, 
односно одустане од потписивања уговора; понуђач коме је додељен уговор не 
поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла и отклањањенедостатака 
у гарантном року 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. 

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. 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 
до 4) Закона. 
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Тражени додатни услови не могу бити већински испуњени (преко 50 %) преко 
подизвођача. 

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

 
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве 
(Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IVодељак 3), којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном 
документацијом. 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом.Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 
Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављуIVодељак 3), 
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 

Наручилац може, пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је 
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа о испуњености услова. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. 

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. 
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3.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

У складу са чланом 77.став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________ [навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке за набавку ГНСС уређаја за геодезију, број 
ЈНМВ 12/19, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на 
њеној територији); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да 
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде; 

5) Понуђач испуњава додатне услове у погледу захтеваног финансијског, 
кадровског капацитета и других додатних услова. 

 
 
 
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
 

 
 
Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
 
 
 

 
 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ бр 8/19 13/ 31 
 

 

 
 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

У складу са чланом 77.став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач___________________________________________________ [навести назив 
подизвођача] у поступку јавне набавке за набавку ГНСС уређаја за геодезију,број 
12/19, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште 
на њеној територији). 

 
 
 
 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
 

 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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V - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 

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 адресe свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Јавно предузеће Инфраструктура Шабац, ул. Карађорђева 
бр. 27,Шабац,са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – Набавка ГНСС 
уређаја за геодезију ,број ЈНМВ 12/19 - НЕ ОТВАРАТИ”.Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 22.10.2019.године до 9,00 
часова. 

Понуде ће бити отворене 22.10.2019. у 09:30 часова у просторијама Јавног 
предузећа Инфраструктура Шабац, Ул Карађорђева бр. 27 други спрат. 
Отварање понуда ће бити јавно. 
 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа.Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу 
предати потврду 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 (вратиће се неотворена понуђачу). 

Понуда мора да садржи: 

Назив 

Попуњене табеле цене за услуге 

Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона у поступку јавне 
набавке мале вредности 

Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. Закона у поступку јавне набавке 
мале вредности (само у случају наступања са подизвођачем) 

Образац понуде 

Модел уговора 

Образац изјаве о независној понуди 

Образац структуре цене 

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 

Бланко сопствена меница као средство обезбеђења за озбиљност понуде 
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(регистрована у регистру НБС), менично овлашћење и картон депонованих потписа 

 
3. ПАРТИЈЕ 
Набавка није обликована по партијама 

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 наручиоцаса назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку  добара набавка ГНСС уређаја за геодезију,број 
12/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку добара набавка ГНСС уређаја за геодезију,број 
12/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку добара набавка ГНСС уређаја за геодезију,број 
12/19  - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара набавка ГНСС уређаја за 
геодезију,број 12 /19  - 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 VI ), 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 VI ) 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 понуденаводи 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. 
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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 (Образац изјаве из поглаваља IV  одељак 3). 

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)и2) 
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,  

• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 
у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV  одељак 3). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
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 

Није дозвољено навођење услова плаћања типа: по договору или томе слично. 

Плаћање је безусловно одложено у року од 45 дана од дана испостављања 
исправног рачуна. 
 
9.2. Захтев у погледу рока испоруке: 

Рок испоруке: У року од 30 дана  

Место испоруке: седиште Наручиоца. 

9.4.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. 
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Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 
понуду. 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са урачунатим 
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће 
се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

У цену  је урачуната цена предмета јавне набавке, људски рад,трошкови материјала и 
слично. 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92.Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 
део одвојено искаже у динарима. 
 
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. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 
рада, запошљавања и социјалне политике. 
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
Понуђач је дужан да у понуди достави:  
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 5% од укупне процењене вредности 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 најмање 60 дана од дана отварања понуда, односно средство 
обезбеђења за озбиљност понуде треба да траје најмање колико и важење понуде.  

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, односно одустане од 
потписивања уговора; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења 
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за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року 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 

Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора поднесе: 
бланко соло меницу са меничним писмом - овлашћењем за корисника бланко соло 
менице на износ од 10% од вредности уговора, као средство финансијског обезбеђења, 
којом понуђач обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза, односно за отклањање 
недостатака у гарантном року, и да поднесе картон депонованих потписа.Финансијско 
обезбеђење мора трајати најмање онолико колико траје гарантни рок.Уколико понуђач у 
тренутку закључења уговора не поднесе или одбије да поднесе бланко соло меницу са 
овлашћењима, наручилац ће уговор доделити следећем најповољнијем понуђачу. 
 
Уколико предмет јавне набавке није истоврстан предмету за који је понуђач добио 
негативну референцу, наручилац ће поставити захтев за додатно обезбеђење до 15% 
од понуђене цене. 
 
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 E-mail: vanja.damnjanovic@infrastrukturasabac.co.rs тражити од 
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Комуникација електронским 
путем се може вршити искључиво у радно време наручиоца, радним даном од 07:00 до 
15:00 часова, субота и недеља су нерадни дани. У супротном, ако се комуникација врши 
мимо овог радног времена, сматраће се да је наручилац Захтев за додатним 
инфорамцијама или појашњењима примио првог наредног радног дана, у радно време у 
односу на шта ће се посматрати благовременост захтева. 

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 додатне 
информације или појашњења конкурсне документације за јавну набавку ГНСС 
уређаја за геодезију ,број ЈНМВ 12/19 ”. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) 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. 
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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 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа 
понуђена цена''. 

Уколико две или више понуда имају исту цену, као најповољнија биће изабрана понуда 
оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. Уколико су понуђачи понудили 
и исти рок важења понуде, биће изабрана понуда оног понуђача који је први предао 
понуду. 

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 поштоваосве обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуда (Образац изјаве из поглавља IVодељак 3). 

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 
или пословно удружење у њихово име. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији.Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском 
поштом на е-маил, факсом или препорученом пошиљком са повратницом.Захтев за 
заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
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радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.Наручилац 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 3 дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења 
захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права 
је 5 дана од дана објаве одлуке на порталу Управе за јавне набавке.  

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. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са чланом 150 Закона о јавним набавкама. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
60.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на 
број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 
заштиту права, сврха уплате: ЗЗП, назив наручиоца, број или ознака јавне набавке 
поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: буџет Републике Србије, 
уплатилац: назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 
којег је извршена уплата таксе, а у складу са Упутством о уплати таксе за подношење 
захтева за заштиту права Републичке комисије за заштиту права понуђача.Поступак 
заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138 - 167. Закона. 

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор 
додељен у року од 8(осам) дана од  протека рока за подношење захтева за заштиту 
права.  

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. 

Ако понуђач којем је уговор додељен одбије да закључи уговор, наручилац може 
закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем у складу са чланом 113 
Закона о јавним набавкама. 

22. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка 
јавне набавке, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може 
повећати максимално до 5 % од укупне вредности првобитно закљученог уговора, а све 
у складу са чланом 115 Закона о јавним набавкама 
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VI - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку за набавку 
ГНСС уређаја за геодезију,број ЈНМВ 12/19 
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 који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
 
Напомена: 
 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
Напомена: 
 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 
заједничкој понуди. 
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4) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ СА ПОНУДОМ: за набавку ГНСС 

уређаја за геодезију 
 

 

Врста добара Цена без ПДВ-а 
 

Цена са ПДВ-ом 

Набавка ГНСС уређаја за геодезију 
(Комплет мора обухватати сав потребан прибор: 
карбонски штап, носач контролера за штап, батерије и 
пуњаче, каблове, транспортни кофер) 

 

 

 

 УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А 
 
 

ПДВ  
 
 

 У К У П Н О    С А    ПДВ-ом :  
 

 
 

Понуђач: 
1. је у систему ПДВ-а; 
2. није у систему ПДВ-а. 
(заокружити одговарајуће) 

Ако понуђач није у систему ПДВ-а попуњава само колону – „Цена без ПДВ-а“ 

 

Цена за набавку ГНСС  уређаја за геодезију 
(без ПДВ-а) 

 

Рок и начин плаћања У року од 45 дана  

Рок важења понуде ________ дана од дана отварања понуде 

Рок испоруке У року од 30 дана од закључења уговора  

Начин подношења понуде  
 
 
 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

_____________________________   ________________________________  
 
Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци 
који су у обрасцу понуде наведени.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да 
се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 
образац понуде. 
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VII -  МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 

У Г О В О Р 
о испоруци добара 

Набавка ГНСС уређаја за геодезију 
 

Закључен између:  
1.Јавно предузеће Инфраструктура Шабац, Ул. Карађорђева бр. 27 (у даљем тексту: 
Наручилац јавне набавке) ПИБ:100112114, матични број: 17107461, које заступа в.д. 
директора Владимир Радосављевић    
И 
2. ______________________________________________________________________ из  
_______________ , ул. ______________________________  бр. ____   (у даљем  тексту:  
Испоручилац добара) ПИБ: ____________, матични број: 
___________________________, број 
рачуна:___________________________________________________________, које  
заступа директор   ______________________________________________. 
 
 
Уговорачи су се споразумели о следећем: 
 

Члан 1. 
Предмет уговора јавне набавке бр. ЈНМВ 12/19 је набавка ГНСС уређаја за 
геодезију. 
 

Члан 2. 
Испоручилац добара се обавезује да, за потребе Наручиоца,  испоручи добра из 
члана 1. овог уговора, у свему  према условима и цени датој у понуди бр. _____/ __ 
од _______ 2019. године (не попуњава понуђач – редни број и датум пријема понуде 
код наручиоца попуњава наручилац при сачињавању уговора), која износи 
________________динара без ПДВ, а _______________ динара са ПДВ. 
 

Члан 3. 
Извршилац се обавезује да уговорена добра испоручи квалитетна, у свему према 
прописима и стандардима за ову врсту добара.Преметна добра биће испоручена према 
техничким условима наведеним у конкурсној документацији. 

Члан 4. 
Уговорену испоруку добара извршилац ће извести у року од 30 дана од дана 
потписивања уговора. 

Члан 5. 
 

Гарантни рок за испоручено добро износи 12 месеци са могућношћу продужења.  
 
      Члан 6. 
Плаћање је безусловно одложено у року од 45 дана од дана испостављања 
исправног рачуна.  
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Члан 7. 
  

 Испоручилац добара се обавезује да Наручиоцу у тренутку закључења уговора 
достави: 

Бланко соло меницу (меница за отклањање недостатака у гарантном року) 
регистровану у регистру НБС, са меничним писмимом - овлашћењем за 
корисника бланко соло менице  као средством финансијског обезбеђења, којим 
понуђач обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку реализације уговора о 
јавној набавци, односно отклањање недостатака у гарантном року. 

Финансијско обезбеђење, односно бланко соло меница за мора трајати до истека 
уговорног оддноса, односо до истека гарантног рока. Уколико испоручилац добара у 
тренутку закључења уговора не поднесе или одбије да поднесе бланко соло меницу са 
овлашћењем и картоном депонованих потписа, наручилац ће уговор доделити следећем 
најповољнијем понуђачу. 

На основу конкурсне документације,  понуде и прихваћених услова из позива за давање 
понуде од стране понуђача, наручилац задржава право да активира меницу за 
отклањање недостатака у гарантом року  код пословне банке пружаоца услуга, а 
ради  наплате средстава.  

Члан 8. 
Испоручилац добара је дужан да, пре почетка испоруке добара, писмено обавести 
наручиоца  о одговорном лицу које је одредио за испоруку добара, а наручилац је дужан 
да обавести испоручиоца добара о лицу коме је поверио вршење стручног надзора за 
пријем испоручених добара. 

 
Члан 9. 

Наручилац може да путем писаног обавештења о учињеном пропусту које ће упутити 
Испоручиоцу добара, раскине овај уговор у целости или делимично: 

• ако испоручилац не испоручи робу у целости у року из уговора; 
• ако испоручилац добара не изврши неку од осталих обавеза по уговору; 
• ако уговорена добра не испуњавају одређене параметре квалитета из понудем, 
односно техничких спецификација, или уколико уговорена добра немају својства 
неопходна за намену за коју их наручилац набавља; 

• уколико околности виште силе буду трајале дуже од 1(једног) месеца а уговорне 
стране се не споразумеју о продужењу важности уговора. 
 

Члан 10. 
Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно одговорности за неизвршење 
обавеза по овом уговору, уколико је последица више силе. 
Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после 
закључења овог уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље уговорних 
страна, као што су: рат земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти државних органа 
од утицаја на извршење обавеза. 
За време трајања више силе обавезе из уговора мирују и не примењују се санкције због 
неизвршења уговорних обавеза. 
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Члан 11. 
Уговарачи су сагласни да се након закључења уговора, без спровођења поступка јавна 
набавке може  повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може 
повећати максимално до 5% од укупне вредности закљученог уговора. 
 

Члан 12. 
У случају спора, решаваће надлежни суд. 

Члан 13. 
Овај уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих по 4 (четири) 
задржава наручилац, а 3 (три) испоручилац добара. 

 
     ЗА ИСПОРУЧИОЦА ДОБАРА:                                         ЗА НАРУЧИОЦА: 
               Д и р е к т о р                                                                  в.д. директора 
____________________________                                  ______________________________                      
                Владимир Радосављевић 
 
НАПОМЕНА: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем. 
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VIII -  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 

(без ПДВ-а) 
  
  
  
  
  
  

 
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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IX-  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 за набавку ГНСС уређаја за геодезију број ЈНМВ 12/19, 
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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X -  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 

____________________ 

(Седиште и адреса) 

__________________ 

(Датум) 

 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

за набавку ГНСС уређаја за геодезију 
 

Опис добара 
Укупно без 
ПДВ-а 

Укупно 

ПДВ 

Укупно са 

ПДВ-ом 

Набавка ГНСС уређаја за 
геодезију 

   

 

 

 

УПУСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ  

ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

Понуђач је дужан да попуни структуру цене у приложеном облику. 

Понуђачи су дужни да дају приказ структуре цене у којој морају бити приказани 
основни елементи структуре. 

 

 

 

(м.п.)   ______________________ 

          (Одговорно лице понуђача) 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. 
ЗАКОНА 

 
 

 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА: ___________________________ 
АДРЕСА ПОНУЂАЧА: __________________________ 
МЕСТО: _______________________________________ 
 
 
У вези члана 75.став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 
следећу  
 
 

ИЗЈАВУ 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам, при 
састављању своје понуде у поступку јавне набавке број ЈНМВ 12/19 за набавку 
ГНСС уређаја за геодезију поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да 
немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда. 
 
 
 
          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. У 
том случају образац копирати у довољном броју примерака. 
 
 
 


