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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у 

даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 

86/2015), Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке добара 6/2020: 06 број: 404-

82/2020 од 25.06.2020. године, и Решења о образовању комисије за јавну набавку 6/2020: 06 

број: 404-82/2020-1 од 25.06.2020. године, припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за отворени поступак јавне набавке добара – надоградња постојећег корпоративног IP 

телефонског система ЈН бр. 6/2020 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

 

 

1. Подаци о Наручиоцу: 
Наручилац:  Републички геодетски завод 

Адреса: 11000 Београд, Булевар војводе Мишића бр.39 

Интернет страница: www.rgz.gov.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке: 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 6/2020 је набавка добара - надоградња постојећег 

корпоративног IP телефонског система. 

Назив и ознака из општег речника набавке: Програмски пакети и информациони системи – 

48000000. 

 

 

4. Процењена вредност јавне набавке 

Процењена вредност јавне набавке износи 11.000.000,00 динара (и словима: једанаест милиона 

динара и 00/100). 

 

5. Циљ поступка: 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења Уговора о јавној набавци. 

 

6. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка: 
 Предметна јавна набавка није резервисана јавна набавка. 

 

7. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација: 

У предметном поступку не спроводи се електронска лицитација. 

 

8. Контакт (лице или служба):  
Лице (или служба) за контакт: Мира Мићић Вучковић, дипл.економиста, Одељење за јавне 

набавке 

Е - mail адреса: javnenabavke@rgz.gov.rs. 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

1. Предмет јавне набавке: 

Предмет јавне набавке бр. 6/2020 је набавка добара  - надоградња постојећег 

корпоративног IP телефонског система. 

Назив и ознака из општег речника набавке: Програмски пакети и информациони системи – 

48000000. 

 

2. Партије: 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

 

 

3. Врста оквирног споразума: 

      / 
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III  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. 

 

 

НАДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋЕГ КОРПОРАТИВНОГ IP ТЕЛЕФОНСКОГ 

СИСТЕМА 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Постојећи корпоративни IP телефонски систем Републичког геодетског завода се 

састоји од два сервера за процесирање позива типа CUCM (Cisco Unified 

Communications Manager) v8.5 у форми кластера, и контакт центар сервера UCCX 

(Cisco Unified Contact Center Express) v8.5. Сервери су базирани на хардверској 

платформи коју чине стари Cisco МCS (Media Convergence Server) сервери, конкретно 

два Cisco MCS7835-i3 за потребе CUCM и један MCS7816-i5 за потребе UCCX сервера, 

које су инсталиране на локацији седишта Републичког Геодетског Завода - Бул. Војводе 

Мишића 39, Београд. У систему је у функцији преко 1000 Cisco IP телефона који ће 

наставити да се користе у оквиру унапређене верзије софтвера, а за које је неопходно да 

одржи постојећа могућност “острвског” режима рада који подразумева аутоматску 

регистрацију IP телефона са удаљених локација на постојеће локалне voice-gateway 

рутере типа Cisco ISR G2 - серија 2900, а у случају недоступности сервера за 

процесирање позива. Постојећи контакт центар који се базира на UCCX v8.5 

платформи располаже са 5 агентских лиценци типа “Enhanced Seat”. 

Надоградња постојећег корпоративног IP телефонског система подразумева следеће: 

 Надоградњу - “upgrade” постојећег CUCM (Cisco Unified Communications 

Manager) софтвера и лиценцe за миграцију са верзије 8.5 на верзију 12.5 и 

UCCX (Cisco Unified Contact Center Express) софтвер верзије 12.5 са лиценцама 

за укупно 10 агентских радних места типа “Еnhanced Seat”. 

 Нова редудантна хардверска платформа за виртуелизацију CUCM 12.5 кластера 

и UCCX 12.5 сервера. 

 Инсталација, пуштање у рад и миграција IP телефонског система са старе на 

нову хардверску платформу и upgrade софтвера на v12.5, yз претходну израду 

детаљног плана имплементације и потребних процедура за тестирање сервиса. 

 

Софтвер и лиценце за надоградњу (комплета: 1) 

Софтвером и лиценцама за надоградњу корпоративног IP телефонског система и 

миграцију на нову CUCM i UCCX верзију 12.5, потребно је обезбедити следеће: 

 Лиценце за “upgrade” корисника основног модела IP телефона (Cisco 3905) i 

аналогног адаптера (ATA187), типа “Essential” – 998 kom 

 Лиценце за “upgrade” корисника напредних модела IP телефона (Cisco 7962, 

8941, 8945 и софтверских клијената), типа “Enhanced” – 94 kom. 

 Миграционе лиценце за 50 (од 94) напредних корисника типа “Enhanced”, 

којима се отвара могућност за коришћење до 10 различитих уређаја укључујући 

и софтверске клијенте на различитим платформама. 
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 Контакт центар са укупно 10 агентских лиценци типа “Enhanced Seat”. 

 За софтвер и све лиценце потребно је обезбедити и сервисно право произвођача 

на иновирање понуђеног система са новим корективним и главним верзијама 

софтвера, посредством Понућача као партнера за период од 1 год. 

 

Редудантна харверска платформа за виртуелизацију (комада: 2) 

Нова софтверска верзија IP телефонског система мора бити базирана на редудантним 

виртуелним CUCM 12.5 серверима за процесирање позива и UCCX 12.5 контакт центар 

серверу који су виртуализовани на скалабилној и високо доступној хардверској 

платформи са подржаним VMware оперативним системом. Редудантна хардверска 

платформа мора да се састоји од 2 физичка сервера са редудантним AC напајањем, од 

којих сваки има подршку за виртуелизацију 5 до 7 апликативних сервера, подршку до 

5000 корисника и 10000 IP телефона. 

Физички сервер за виртуелизацију  мора минимум да испуњава следеће техничке 

карактеристике: 

 Сервер за смештање у 19” rack орман висине 2RU; 

 Intel процесор модел Single Xeon 6132 или одговарајући, са 14 језгара, брзине 

такта 2.6 GHz, снаге 140W, 19,25MB Cache и подршком за DDR4 меморију 

брзине такта 2666MHz; 

 Memorija: 96GB RAM (6x16GB) DDR4 брзине 2666-MHz, RDIMM/PC4-

21300/single rank/x4/1.2v; 

 RAID kontroler, 12G Modular RAID kontoler sa 4GB cache, подршка за RAID 

нивое 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 i JBOD; 

 Hard diskovi: 6 комада SFF 2,5” дискова капацитета 300GB 12G, брзине ротације 

10К RPM; 24 SFF front-facing SAS/SATA hard drives (HDDs); 

 Вентилатори: 6 hot-swappable вентилатора за front-to-rear хлађење; 

 Портови/Конектори: 

o 6x PCIe slotova; 

o 1x PCIe NIC kartica sa 4x 1GE porta; 

o Интерни USB 3.0 на матичној плочи за потребе додатног storage-а од 

16GB 

o Mini-storage modul konektor на матичној плочи са подршком за: 

 SD card модул са 2 SD card слота, или 

 М.2 модул са 2 SATA M.2 SSD слота 

o 1 слот за micro-SD картицу на PCIe Riser 1 

o I/O: 

 1x 1Gbase-T RJ-45 management порт (rear) 

 2x 10Gbase-T LOM ports (rear) 

 1x RS-232 серијски порт (RJ45 конектор) (rear) 

 1x DB15 VGA конектор (rear) 

 2x USB 3.0 порта (rear) 

 1x mLOM слот (rear) 
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 1x KVM конзолни конектор ( (front) 

 Редудатнтно AC напајање снаге 1050W; 

 Фабрички преинсталиран VМwаrе vSphere софтвер верзије 6.x и одговарајуће 

лиценце за виртуелизацију; 

 Гарантни рок 1 година. Уређаји морају бити покривени хардвеским сервисима 

произвођача опреме за време трајања гарантног рока који омогућавају замену 

неисправне опреме наредног радног дана у случају квара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место:_____________                                                                                  Понуђач: 

Датум:_____________                             М.П.                                     _________________ 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 

услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у 

поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и 

то: 
 

 

Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

 

1. 

 

Да је регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар 

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

 

 

За правна лица: Извод из регистра Агенције 

за привредне регистре, односно извода из 

регистра надлежног привредног суда; за 

предузетнике: извода из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извода из 

одговарајућег регистра; за физичка лица: 

Физичка лица као понуђачи не достављају 

овај доказ 

 

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) ЗЈН); 

 

Правна лица: 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.Напомена: Уколико 

уверење Основног суда не обухвата податке 

из казнене евиденције за кривична дела која 

су у надлежности редовног кривичног 

одељења Вишег суда, потребно је поред 

уверења Основног суда доставити И 

УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем 

подручју је седиште домаћег правног лица, 

односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, којом се 

потврђује да правно лице није осуђивано за 

кривична дела против привреде и кривично 

дело примања мита; 2) Извод из казнене 

евиденције Посебног одељења за 

организовани криминал Вишег суда у 

Београду, којим се потврђује да правно лице 

није осуђивано за неко од кривичних дела 

организованог криминала; 3) Извод из 

казнене евиденције, односно уверење 

надлежне полицијске управе МУП-а, којим 

се потврђује да законски заступник понуђача 

није осуђиван за кривична дела против 
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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 

зсконских заступника дужан је да достави 

доказ за сваког од њих.  

Предузетници и физичка лица: Извод из 

казнене евиденције, односно уверење 

надлежне полицијске управе МУП-а, којим 

се потврђује да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело 

преваре (захтев се може поднети према месту 

рођења или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца 

пре отварања понуда 

3. 

 

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) ЗЈН); 

 

Уверење Пореске управе Министарства 

финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверење надлежне управе 

локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода 

или потврду надлежног органа да се понуђач 

налази у поступку приватизације. 

Доказ не може бити старији од два месеца 

пре отварања понуда 

4. 

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. 

ЗЈН). 

 

Потписан и може бити оверен Oбразац 

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

Закона (Образац XI из конкурсне 

документације). Изјава мора да буде 

потписана од стране овлашћеног лица 

понуђача и може бити оверена печатом. 

Уколико понуду подноси група понуђача, 

Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе 

понуђача и може бити оверена печатом. 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност 

додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 

 

 

а) Пословни капацитет : 

 Да је понуђач овлашћен од стране произвођача опреме (МАФ) за продају 

добара које су предмет ове јавне набавке; 

 Има партнерски статус највишег нивоа са произвођачем опреме остварен 

на локалном нивоу 

 Да Понуђач као фирма за наведеног произвођача поседује следеће 

специјалности: 

 Advanced Collaboration Architecture Specialization 
 Advanced Data Center Architecture Specialization 
 Advanced Security Architecture Specialization 
 Advanced Enterprise Networks Architecture Specialization 

б) Кадровски капацитет : 

Да понуђач има у радном односу има радно ангажовано минимално 9 

запослених: 

 најмање 2 (два) запослена са сертификатом CCIE Enterprise Infrastructure 

 најмање 2 (два) запослена са сертификатом CCIE Security 

 најмање 1 (једног) запосленог са сертификатом CCIE Enterprise Wireless 

 најмање 3 (три) запосленa са сертификатом CCIE Certification - 

Collaboration 

 најмање 1 (једног) запосленог са сертификатом CCIE Certification - Data 

Center 

 

в) Технички капацитет 

 Да понуђач у моменту подношења понуде поседује сертификат ISO 27001 

и ISO 9001; 

 

Додатни услови се доказују на следећи начин: 

 

Докази за пословни капацитет: 

Доказ за правно  лице: 

 Приложити потписан и оверен документ (MAF-овлашћење, изјаву, 

сертификат, потврду, уговор) који мора бити издат од стране произвођача 

предметне опреме или представништва произвођача/локалне канцеларије  

на територији Републике Србије на меморандуму произвођача, потписан 

од стране одговорног лица произвођача  или представништва 

произвођача /локалне канцеларије,  који доказује да је понуђач овлашћен 
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за пружање услуга које су предмет јавне набавке и да поседује наведене 

специјалности. 

 Доказ мора бити издат тачно за ову јавну набавку 

 

Доказ за предузетнике: Исто 

Доказ за физичко лице: Исто 

 

Докази за кадровски капацитет: 

Доказ за правно  лице: 

 Копије доказа о сталном радном односу не мањем од 12 месеци пре 

расписивања набавке (копије образца М-3а/М-А или другог  

одговарајућег образца из којег се види да су запослена лица пријављена 

на пензијско осигурање у Републици Србији, копије радних књижица, 

копије уговора о раду,  копије уговора о привременим и повременим 

пословима или уговора о делу) и копије сертификата издатих на име 

запослених  лица. 

 Исто лице може имати максимално један сертификат 

 

Доказ за предузетнике: Исто 

Доказ за физичко лице: Исто 

 

Докази за технички капацитет: 

 Копије сертификата и оригинал потврда од стране тела које је издало 

сертификате 

 Доказ мора бити издат тачно за ову јавну набавку 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у 

табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4., понуђач доказује 

достављањем доказа наведених у табелама на странама 8-9 конкурсне документације.  

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, Понуђач доказује 

достављањем доказа који су наведени испод тражених додатних услова. 

   

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач 

мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.  

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.  

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. 

Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним  копијама, а наручилац може 

може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда на основу 

извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал 

или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року 

који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву.  

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 

документ. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо 

доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу 

оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним 

органом те државе. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 

државе. 

Уколико је понуђач регистриван у Регистру понуђача који се води у Агенцији за привредне 

регистре није у обавези да доставља доказе о испуњености услова из тачке  1 до 4.  члана 75 

став 1. ЗЈН. 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају 

да доставе доказ под редним бројем 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре), јер 

је то доказ који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

Наручилац не може одбити понуду као неприхватљиву, зато што не садржи доказ одређен 

законом или конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на 

којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
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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 ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
 

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: Републички геодетски завод, 11000 Београд, Булевар војводе 

Мишића бр. 39, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – надоградња постојећег 

корпоративног IP телефонског система (ЈН број 6/2020) - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се 

сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 03.08.2020. године до 12,00 

часова.  

    

Време и место отварања понуда: 

    

Јавно отварање понуда обавиће се истог дана, 03.08.2020. године, у 13,00 часова, на адреси: 

Републички геодетски завод, Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39, први спрат, канцеларија 

бр. 126. 

 

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. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања 

вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  

Понуда мора да садржи потписан и и може бити оверен:  

 Образац понуде;  

 Образац структуре понуђене цене; 

 Образац изјаве о независној понуди; 

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

 Потписан и може бити печатиран образац поглавља III: „Врста, техничке 

карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, 

начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место 

извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.”; 

 Модел уговора 

 

Понуда мора да садржи и остале доказе о испуњености обавезних и додатних услова за 

учешће у предметном поступку. 
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Понуда се сачињава тако што понуђач уписује тражене податке на обрасцима који су саставни 

део конкурсне документације.Понуда се попуњава и подноси на обрасцу из конкурсне 

документације.Понуде које нису сачињене на обрасцима из конкурсне документације и не 

садрже све тражене елементе неће бити узете у разматрање. 

 

 

3. ПАРТИЈЕ 
Предметна 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: Републички геодетски завод, 

Булевар војводе Мишића бр. 39, 11000 Београд,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добара – надоградња постојећег корпоративног IP 

телефонског система (ЈН број 6/2020) - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку добара – надоградња постојећег корпоративног IP 

телефонског система (ЈН број 6/2020) - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку добара – надоградња постојећег корпоративног IP 

телефонског система (ЈН број 6/2020) - НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – надоградња постојећег 

корпоративног IP телефонског система (ЈН број 6/2020) - 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, 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 наведе да 

понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  
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Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 

понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 

услова из наведеног поглавља. 

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 Cпоразум 

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)  и 2) ЗЈН и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опису 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 ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 

услова из наведеног поглавља. 

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 ЗЈН-ом. 

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 
 

Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима Наручиоца и задатим 

техничким карактеристикама. 

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Плаћање се врши по испоруци добара, у року који не може бити краћи од 15 дана нити дужи од 

45 дана од дана службеног пријема рачуна, са комплетном документацијом. 

У складу са чланом 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012), рок за измирење новчаних обавеза не може 

бити дужи од 45 дана од дана пријема фактуре. 

 

9.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) 

Изабрани понуђач ће предметна добра испоручити с у року који не може бити дужи од 120 дана 

од дана закључења уговора. 

Место испоруке је седиште наручиоца: Републички геодетски завод, Булевар војводе Мишића 

бр. 39, 11000 Београд. 

Поред испоруке добара, изабрани понуђач ће вршити и одржавање, које обухвата испоруку и 

инсталирање (надоградњу) свих нових верзија предметних добара у периоду од годину дана од 
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дана закључења уговора, као и подршку понуђача (телефонска, имејл и интервенсија на лицу 

места). 

 

9.3. 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 на може мењати понуду. 

 

9.4 Рекламација 

Рекламација се може уложити за испоручена добра и за извршену услугу годишњег одржавања. 

Дужина рока за рекламацују је време у коме Наручилац може уложити рекламацију за 

испоручена добра и за извршену услугу годишњег одржавања, а извршилац уочене пропусте 

мора да отклони о свом трошку.  

Рок за рекламацију не може бити краћи од 3 (три) дана од дана испоруке добара, односно од 

дана извршене сваке појединачне услуге у оквиру услуге годишњег одржавања. 

 

9.5 Уговорна казна 

У случају да Продавац својом кривицом не изврши испоруку  предметних добара у уговореном 

року, дужан је да Купцу плати уговорну казну у висини од 5 ‰ (пет промила) дневно од 

уговорене вредности,  за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не сме 

прећи 10% (десет процената) од  укупне вредности уговора. 

 Купац има право да наплати уговорну казну без посебног обавештења Продавца, умањењем 

рачуна Продавца. 

 

9.6 Гарантни рок 

Понуђач даје произвођачку гаранцију на испоручена добра. 

Гарантни рок за испоручена добра не може бити краћи од дужине рока који даје произвођач 

добара, рачунајући од момента испоруке и стављања у функцију - инсталирања предметних 

добара. 

 

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 испорука предметних добара, њихово одржавање, као и сви остали 

трошкови у вези са предметном јавном набавком.  

 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 

одвојено искаже у динарима. 

 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 

92. Закона о јавним набавкама. 

 

 

 

 

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, 
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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. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у 

Министарству пољопривреде и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања. 

 

 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Банксрска гаранција 

Изабрани понуђач се обавезује да најкасније у року од 10 дана од дана закључења уговора, 

преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 

безусловна, неопозива и платива на први позив.  

Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се 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.  

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 

банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.  

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да изабрани 

понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи 

износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.  

 

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 Републички 

геодетски завод, 11000 Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39, електронске поште на e-mail: 

javnenabavke@rgz.gov.rs или факсом на број 011/715-2609 тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 

наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, 

најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 6/2020 - набавкa добара – 

надоградња постојећег корпоративног IP телефонског система ”. 

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.  
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Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  

и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 

понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге 

стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то 

и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 

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. ЗЈН).  

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 

 

Критеријум за доделу уговора:  

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума - „Најнижа 

понуђена цена“, при чему се узима у обзир цена уписана у колони „Укупна вредност 

понуде, без ПДВ-а“ у оквиру обрасца понуде. 

 

 

 

 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ 

НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА 

ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ 

ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио најдужи рок плаћања. У случају 

истог понуђеног рока плаћања рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног 

понуђача који је понудио најдужи рок важења понуде.  

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 
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обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену,исти 

понуђени рок плаћања, исти рок важења понуде. 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 нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде  (Образац изјаве, дат је у 

поглављу XI Конкурсне 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. 

 

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има 

интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би 

могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним 

набавкама. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 

радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 

понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 

наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне 

набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три 

дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 

подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. закона указао наручиоцу на евентуалне 

недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 

подношење понуда, а након истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. Закона о 

јавним набавкама, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 

подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о 

признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту 

права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у 

поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу 

оквирног споразума у складу са чланом 40а закона. 

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 
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пре истека рока за подношење захтева из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, 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 одредбама члана 150. закона. 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за 

заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ Закона о јавним нбавкама. 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail, факсом или 

препорученом пошиљком са повратницом.  

Као доказ о уплати таксе у смислу члана 151.став 1. тачка 6) ЗЈН прихватиће се:  

а) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:  

- да буде издата од стране банке (поште) и да садржи печат банке (поште);  

- да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак 

да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум 

извршења налога;  

- износ таксе у висини од 120.000,00 динара;  

- жиро рачун број: 840-30678845-06;  

- шифра плаћања:153 или 253;  

- позив на број: редни број јавне набавке;  

- сврха: такса за ЗЗП, назив Наручиоца и број јавне набавке;  

- корисник: Буџет Републике Србије;  

- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 

уплата таксе;  

- потпис овлашћеног лица банке (поште).  

 

б) Налог за уплату, први примерак, оверан потписом овлашћеног лица или печатом банке или 

поште, који садржи све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под а). 

 

 

 

 

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.  

 

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, при чему укупна 

вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара, без обрачунатог ПДВ-а. 

 

 

23. РЕКЛАМАЦИЈА : 
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У случају записнички утврђених недостатака у квалитету испорученог добра и 

очигледних грешака, Продавац мора исте отклонити најкасније у року од 3 дана од дана 

сачињавања записника о рекламацији. 

 

 

24. ПРИЛИКОМ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ УПОТРЕБА ПЕЧАТА НИЈЕ ОБАВЕЗНА 

Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара - надоградња 

постојећег корпоративног IP телефонског система (јавна набавка број 6/2020) 

 

 

 

 

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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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Предмет јавне набавке је набавка добара – 

надоградња постојећег корпоративног IP телефонског система (јавна набавка број 

6/2020) 

 

I II III IV V VI 

Редни 

број 
Назив 

Јединица 

мере 
Комада 

Појединачна 

цена, без 

ПДВ-а (цена 

по једном 

комаду) 

Укупна цена, без 

ПДВ-а (број 

комада 

помножен са 

ценом по једном 

комаду) 

1 Софтвер и леценце за 

надоградњу 
комлет 1 

  

2 
Редудантна 

хардверска платформа 

за виртуализацију 

 

комад 2 

  

 

 

 

Укупна вредност понуде, у динарима, без ПДВ-а 

 

 

Укупна вредност понуде, у динарима, са ПДВ-ом 

 

 

 

-Рок плаћања је __________ дана од дана службеног пријема рачуна, са комплетном 

документацијом, а по извршеној испоруци добара. (Плаћање се врши по испоруци добара, у 

року који не може бити краћи од 15 нити дужи од 45 дана од  дана службеног пријема рачуна, 

са комплетном документацијом).  

 

 

- Гарантни рок за испоручена добра износи ________ месеци/а. (Гарантни рок за испоручена 

добра не може бити краћи од дужине рока који даје произвођач добара, рачунајући од момента 

испоруке и стављања у функцију - инсталирања предметних добара). 

 

-Понуда важи _______   дана од дана отварања понуде. 

(Рок не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуде). 

 

 

             Датум                                  Понуђач 

    М. П.  

_____________________________                       ________________________________ 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, може да 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 могу да печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача 

из групе који ће попунити, потписати и може печатом оверити образац понуде. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

УГОВОР  

 

Закључен између: 

 

РЕПУБЛИЧКОГ ГЕОДЕТСКОГ ЗАВОДА, са седиштем у Београду, улица Булевар војводе 

Мишића 39, кога заступа: директор Мр Борко Драшковић, дипл. геод. инж.   

ПИБ:100147152   

Матични број: 07004966 

Број рачуна: 840-1620-21  Буџетски корисник, 

(у даљем тексту: Купац) 

 

и 

 

................................................................................................, са седиштем у 

..........................................., улица .........................................., кога заступа 

...................................................................  

ПИБ:..........................  

Матични број: ........................................ 

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 

 (у даљем тексту: Продавац), 

 

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 

................................................................................................, са седиштем у 

..........................................., улица .........................................., кога заступа 

...................................................................  

ПИБ:..........................  

Матични број: ........................................ 

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 

 

................................................................................................, са седиштем у 

..........................................., улица .........................................., кога заступа 

...................................................................  

ПИБ:..........................  

Матични број: ........................................ 

Број рачуна: ............................................ Назив банке:...................................... 

  

Основ уговора: 

ЈН Број: 6/2020 

Број и датум Одлуке о додели уговора:..............................................(попуњава наручилац). 

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од _________________ . 

 

Члан 1. 

 Уговорне стране сагласно констатују: 
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- да је Купац спровео отворени поступак јавне набавке добара – надоградња 

постојећег корпоративног IP телефонског система (ЈН број 6/2020); 

- да је Продавац доставио понуду број __________________која у потпуности  одговара 

захтевима из конкурсне документације (попуњава Понуђач); 

- да је Купац Одлуком о додели уговора ________________од _________________ 

изабрао Купца за предметну јавну набавку (попуњава Наручилац). 

 

 

Предмет уговора: 

Члан 2. 

 Предмет уговора је набавка добара – надоградња постојећег корпоративног IP 

телефонског система (ЈН број 6/2020), у свему према одредбама овог уговора, усвојеној 

понуди Продавца број ___________(попуњава понуђач) од __________(попуњава понуђач) 

године и техничкој спецификацији. 

Понуда Продавца број ___________(попуњава понуђач) од __________(попуњава 

понуђач) године и oбразац техничке спецификације из поглавља конкурсне документације: III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин 

спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или 

испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл, чине саставни део овог уговорa. 

(Продавац наступа са подизвођачем _________________________________, ул 

_____________________ из _________________________, који ће делимично извршити 

предметну набавку, у делу___________________________). (попуњава Продавац уколико 

наступа са подизвођачем) 

               

Права и обавезе Купца: 

Члан 3. 

Купац има права /обавезе / да: 

-     Продавцу обезбеди несметан приступ просторијама у којима треба извршити испоруку; 

-   По извршеној испоруци, сачини записник о квалитативно-квантитативном пријему 

уговорених добара и потпише га заједно са Продавцем; 

- Продавцу плати уговорену цену, у року и на начин како је дефинисано у овом уговору.  

 

Права и обавезе Продавца: 

Члан 4. 

Продавац има права /обавезе/ да: 

- предметна добра из члана 2. овог уговора испоручи у року и на начин како је 

дефинисано овим уговором; 

- записник о квалитативно-квантитативном пријему уговорених добара потпише заједно 

са Купцем; 

- услугу одржавања, која је саставни део набавке предметних добара, врши стручно, 

квалитетно, у складу са добрим пословним обичајима, правилима и стандардима 

струке; 

- по извршеној испоруци, испостави рачун за плаћање. 

 

Цена и начин плаћања: 

Члан 5. 

Укупна вредност уговора без обрачунатог ПДВ-а, износи: ___________________ 

динара (и словима: __________________________________________________________) – 

(попуњава понуђач). 

             Уговорна цена је фиксна.  
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             У уговорену цену урачунати су сви припадајући трошкови настали у вези са извршењем 

предметне јавне набавке.                                                                                       

Члан 6. 

             Плаћање се врши по испоруци добара, у року од  ____(попуњава понуђач)  дана од дана 

службеног пријема рачуна, са комплетном документацијом. 

             Рачун треба да садржи податке предвиђене у члану 42. Закона о порезу на додату 

вредност (,,Сл. Гласник РС" бр. 84/2004, 86/2004 и 61/2005). 

  

Начин и место испоруке: 

Члан 7. 

Изабрани понуђач ће предметна добра испоручити с у року који не може бити дужи од  120 

дана од дана закључења уговора  

Место испоруке је седиште наручиоца: Републички геодетски завод, Булевар војводе Мишића 

бр. 39, 11000 Београд. 

Поред испоруке добара, изабрани понуђач ће вршити и одржавање, које обухвата испоруку и 

инсталирање (надоградњу) свих нових верзија предметних добара у периоду од годину дана од 

дана закључења уговора, као и подршку понуђача (телефонска, имејл и интервенсија на лицу 

места). 

 

               
 

          

Гарантни рок: 

Члан 8. 

Гарантни рок за уговорена добра износи ________ (попуњава понуђач) месеци. 

 

Рекламација:  

 

Члан 9. 

Купац може уложити рекламацију за испоручена добра и за извршену услугу годишњег 

одржавања, а Продавац уочене пропусте мора да отклони о свом трошку. 

Рок за рекламацију износи __________(попуњава понуђач) дана од дана испоруке 

добара, односно од дана извршене сваке појединачне услуге у оквиру услуге годишњег 

одржавања.  

 

 

Средство обезбеђења:  

Члан 10. 

 

 Продавац се обавезује да најкасније у року од 10 дана од дана закључења уговора, преда 

купцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна, 

неопозива и платива на први позив.  

 Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се 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.  

 Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.  

 Купац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да продавац 

не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  

 Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће 

рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.  
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Уговорна казна: 

 

Члан 12. 

У случају да Продавац својом кривицом не испоручи предметна добра у уговореном 

року, дужан је да Купцу плати уговорну казну у висини од 5 ‰ (пет промила) дневно од 

уговорене вредности, за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не сме 

прећи 10% (десет  процената) од укупне вредности овог уговора. 

Купац има право да наплати уговорну казну без посебног обавештења Продавца, 

умањењем  рачуна Продавца. 

 

Решавање спорова: 

Члан 13. 

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора, уговорне стране 

решаваће споразумно. 

Уколико спорови између Купца и Продавца не буду решени споразумно, решаваће се 

пред стварно надлежним судом у Београду. 

 

Остале одредбе: 

 

Члан 14. 

За све што није предвиђено овим уговором, а у вези је са предметом истог, 

примењиваће се одредбе важећих прописа. 

 

Члан 15. 

 Овај уговор сматра се закљученим када га потпишу обе уговорне стране, а ступа на 

снагу даном предаје Купцу менице за добро извршење посла.  

 

 

Члан 16. 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од тога  

4  (четири) примерка за Купца, и 2 (два) примерка за Продавца. 

 

                 ЗA  КУПЦА                                                                ЗА ПРОДАВЦА                                                                    

                  Директор                                                                                   

 Мр Борко Драшковић, дипл. геод. инж. 

         _______________________                                           _______________________    

 

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној 

набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке доставити 

доказ негативне рефренце. Понуђач је обавезан да попуни и потпише модел уговора. Понуђач 

није у обавези да овери печатом модел уговора. 
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

Јавна набавка добара - надоградња постојећег корпоративног IP телефонског система 

(јавна набавка број 6/2020) 

 

Назив Набавна цена 

Зависни трошкови 

набавке (трошкови 

царине +транспортни 

трошкови и сл.) 

Укупна 

цена из 

понуде без 

ПДВ-а 

Износ 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 

Софтвер и леценце за 

надоградњу (комплет -1) 
     

Редудантна хардверска 

платформа за 

виртуализацију (комада-2) 

     

 

 

Образац структуре цене понуђачи попуњавају према следећем упутству: 

1. У колони 2 – уписати укупну набавну цену за сва добра 

2. У колони 3 – уписати укупне зависне трошкове набавке добара из понуде 

(трошкови царине, транспортне трошкове и сл.) 

3. Уколони 4 – уписати укупну цену из понуде без ПДВ-а, за сва добра (набавна 

цена + зависни трошкови набавке) 

4. У колони 5 – уписати износ ПДВ-а за сва добра 

5. У колони 6 - уписати укупну цену из понуде са ПДВ-ом (колона 4 + колона 5) 

 

           Место и датум:                                      М.П.                              Потпис понуђача: 

  

      ______________________                                                         _______________________ 
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IX  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. 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном 

поступку јавне набавке добара – надоградња постојећег корпоративног IP телефонског 

система (ЈН бр. 6/2020) 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 ЗЈН 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) ЗЈН. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача и може бити оверена печатом. 

 



Конкурсна документација за отворени поступак јавне набавке добара – 

надоградња постојећег корпоративног IP телефонског система (јавна 

набавка број 6/2020) 

 33/ 33 

  

 

 

 

 

 

 

 

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 

 

 

У вези члана 75.став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

Понуђач__________________________________________________________[навести назив 

понуђача]у поступку јавне набавке добара – надоградња постојећег корпоративног 

IP телефонског система (јавна набавка бр. 6/2020), поштовао је обавезе које произлазе 

из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 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 може бити оверена печатом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


