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На пснпву шл. 39. и 61. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, и 68/2015, у 
даљем тексту: Закпн), шл. 6. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у 
ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), 
Пдлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке ЈН ПП 44/18 МВ брпј 25402-3/18 пд 07.11.2018. гпдине и 
Рещеоа п пбразпваоу кпмисије за јавну набавку ЈН ПП 44/18 МВ брпј 25402-4/18 пд 07.11.2018. гпдине, 
припремљена је: 

 
КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вреднпсти услуга  
 Инцестиципнп пдржаваое активне мрежне ппреме 

ЈН ПП 44/18 МВ  
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I  ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ 
 

 
1. Ппдаци п наручипцу 
Нарушилац: ЈКП „Инфпрматика“ Нпви Сад  
Адреса: Булевар цара Лазара 3, Нпви Сад 
Интернет страница:  www.nsinfo.co.rs/javnabavke 
 
2. Врста ппступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спрпвпди у ппступку јавне набавке мале пп партијама вреднпсти у складу 
са Закпнпм и ппдзакпнским актима кпјима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке брпј ЈН ПП 44/18 МВ су услуге – Инцестиципнп пдржаваое активне мрежне 
ппреме. 
Партија 1 - Инцестиципнп пдржаваое активне мрежне ппреме лпкалне рашунарске мреже 
Партија 2 - Инцестиципнп пдржаваое активне мрежне ппреме 
 
Назив и щифра из ппщтег решника набавки: 
Партија 1  – Услуге ппдрщке мрежама ппдатака -72315100 
Партија 2  – Услуге пдржаваоа телекпмуникаципне ппреме -50330000 
 
4. Циљ ппступка 
Ппступак јавне набавке се спрпвпди ради закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци. 
 
5. Наппмена укпликп је у питаоу резервисана јавна набавка 
Није резервисана јавна набавка. 
 
6. Наппмена укпликп се спрпвпди електрпнска лицитација 
Не спрпвпди се електрпнска лицитација. 
 
7. Кпнтакт (лице или служба)  
Служба за кпнтакт: Служба за кпмерцијалне ппслпве – јавне набавке. 
Е - mail адреса: javne.nabavke@nsinfo.co.rs пднпснп брпј факса: 021/528-014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nsinfo.co.rs/javnabavke
mailto:javne.nabavke@nsinfo.co.rs
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II  ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке брпј ЈН ПП 44/18 МВ су услуге – Инцестиципнп пдржаваое активне мрежне 
ппреме. 
Партија 1 - Инцестиципнп пдржаваое активне мрежне ппреме лпкалне рашунарске мреже 
Партија 2 - Инцестиципнп пдржаваое активне мрежне ппреме 
 
Назив и щифра из ппщтег решника набавки: 
Партија 1  – Услуге ппдрщке мрежама ппдатака -72315100 
Партија 2  – Услуге пдржаваоа телекпмуникаципне ппреме -50330000 
 
2. Партије 
Набавка је пбликпвана пп партијама. 
Партија 1 - Инцестиципнп пдржаваое активне мрежне ппреме лпкалне рашунарске мреже 
Партија 2 - Инцестиципнп пдржаваое активне мрежне ппреме 
 
3. Врста пквирнпг сппразума 
Нарушилац не спрпвпди јавну набавку ради закљушеоа пквирнпг сппразума. 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КПЛИЧИНА И ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

 
Пбразац брпј 1 

Партија 1 
Техничка спецификација 

 
Партија 1 - Инвестиципнп пдржаваое активне мрежне ппреме лпкалне рачунарске мреже 
 
ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

Предмет набавке је унапређеое централне мрежне ппреме секундарне лпкације Нарушипца. 
Централна мрежна ппрема замищљена је кап дистрибуиран мрежни систем састављен пд два засебна 
свиша кпји граде лпгишку целину – мрежну фабрику, а кпја ће бити пкпсница нпве мрежне платфпрме. 
Интеркпнективнпст између елемената свишева нпве мрежне фабрике мпра бити реализпвана 
упптребпм минималнп 40gbps редундантних линкпва, дпк брзина кпнекција ка ппстпјећим системима 
Нарушипца мпра бити минималне брзине пд 10gbps. Мрежна фарика мпра имати мпгућнпст 
ппвезиваоа свих ппстпјећих система упптребпм пптишких кпнекција. Систем мпра имати мпгућнпст и 
све неппхпдне кпмппненте за ппвезиваое са примарним датацентрпм минималнпг растпјаоа 4км и 
упптребпм 40gbps линкпва. Ппрема мпра бити сппспбна за интеграцију са ппстпјећим централним 
виртуалним системпм базираним на VMware архитектури и vCenter сервиспм, кап и дистрибуцију 
инфпрмација и кпнфигурација из vCenter-a ка мрежнпј фабрици. 
Пбавеза Пoнуђaш je дa исппруши и имплементира следећу активну мрежну ппрему: 
 

СВИЧ - ДВА КПМАДА: 
Кпмппнента Минималне захтеване карактеристике 

Архитектура 
 

 Максималнп велишина 1 рек јединица (1U) са щинама за мпнтажу 

 Front-to-Back хлађеое,  

 Минималнп 48 х 1/10 Gbps SFP+ ппртпва, 4 х 40 Gbps QSFP+ ппртпва, са 
мпгућнпщћу флексибилнпг лиценцираоа у кпрацима пд пп 24, 32, 40, 48. 
Лиценциранп минималнп 24 ппрта пд 1/10GBps и 2 ппрта пд 40 GBps. 

 Ппстпјаое ппсебнпг кпнзплнпг ппрта, мпгућнпст out-of-band управљаоа прекп (RJ-
45) ппрта или USB ппрта, 

 Switching bandwidth пд 1,28 Tbps, 960 Mpps, 

 Кащоеое Port-to-port не већа пд 850ns, 

 2 редундантна hot-swapable напајаоа, 

 Редундантни n+1 вентилатпр. 

Layer 2 
функципналнпсти 
 

 Ппдрщка пп уређају за 4096 vlan-пва и 160.000 MACs и 32.000 ARP записа, 

 Jumbo-frame ппдрщка пд 9216 бајтпва, 

 Ппдрщка за IGMP snooping v1/v2, 

 Ппдрщка за L2 Access Control Lists, 

 Ппдрщка за Pause Frames 802.3x, 

 Ппдрщка за приватне vlan-пве 

Ethernet Fabric 
Cloud 

 Аутпматскп креираое Ethernet Fabric без кпнфигурације интерфабрик линкпва 

 Ппдрщка за кпнективнпст дп 48 свишева у јединствену мрежну фабрику  

 Мпгућнпст дпдаваоа или уклаоаоа уређаја из мрежне фабрике без прекида 
сервиса   

 Every single hardware entity/ switch in fabric has ability to locally switch the frames 

 Ппдрщка за Transparent Interconnection of Lots of Links (TRILL) на линкпвима 
фабрике  

 Ппдрщка за DHCP automatic fabric provisioning 

Местп и датум:    М.П.    Ппнуђаш: 
 
___________________               ___________________          
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Пбразац брпј 1-2 

Партија 1 

  Ппдрщка за VM-Aware Network Automation 

 Ппдрщка за интеграцију са VMware vCenter ради аутпматске кпнфигурације 
vlan/port прпфила 

 Ппдрщка за 32  Equal Cost Multi-Path (ECMP) путаоа у фабрици ради балансираоа 
сапбраћаја 

 Ппдрщка заVirtual Link Aggregation Group (vLAG) – један свиш или сервер изван 
фабрике мпже бити ппвезан на 8 разлишитих свишева у фабрици истпвременп и 
мпже кпристити 64 физишка ппртпва истпвременп за фпрмираое јединствене LAG 
(LACP) кпнекције  

 Мпгућнпст креираоа 512 vLAGs у једнпј фабрици 

Ппдрщка за DCB / 
FCOE 
функципналнпсти 
(без укљушене 
лиценце) 
 

 Ппдрщка за Priority-based Flow Control (PFC) 802.1Qbb 

 Ппдрщка за Enhanced Transmission Selection (ETS) 802.1Qaz 

 Ппдрщка за Data Center Bridging eXchange (DCBX) 

 DCBX Application Type-Length-Value (TLV) for  FCoE oraz iSCSI 

 Ппдрщка за Multihop Fibre Channel over Ethernet (FCoE); 

 Ппдрщка за FC-BB5 compliant Fibre Channel Forwarder (FCF) 

 Ппдрщка за FIP Snooping Bridge 

 Ппдрщка за Native FCoE forwarding 

 Ппдрщка за End-to-end FCoE (initiator-target) 

 Ппдрщка за FCoE Initialization Protocol (FIP) v1 

Fibre Channel Flex 
Ports 

 Ппдрщка дп 32 (пд мпгућих 64 х 10 GbE ппртпва) 

 Ппдржани типпви ппртпва: E_Port, (кпнекције самп ка EX_Port), F_Port, 

 N_Port (Access Gateway mode) 

Ппдрщка за Layer 3 
функципналнпсти 
 

 Статишкп IPv4 и v6 рутираое  

 Ппдрщка за 352.000 IPv4 рута и 88.000 IPv6 рута у хардверу пп уређају  

 Ппдрщка за 57.000 ACLs у хардверу пп уређају 

 Ппдрщка за OSPF v2 и v3 

 Ппдрщка за BGP и BGP4+ 

 Ппдрщка за VRRP/VRRP-E 

Сигурнпсни 
механизми 
 

 Статишкп IPv4 и v6 рутираое  

 Ппдрщка за 352.000 IPv4 рута и 88.000 IPv6 рута у хардверу пп уређају  

 Ппдрщка за 57.000 ACLs у хардверу пп уређају 

 Ппдрщка за OSPF v2 и v3 

 Ппдрщка за BGP и BGP4+ 

 Ппдрщка за VRRP/VRRP-E 

Квалитет сервиса 
 

 Ппдрщка за минимум псам нивпа квалитета сервиса (QoS) 

 Класификација сервиса (CoS) 802.1p 

 Ппдрщка за DSCP Trust 

 Ппдрщка за DSCP to CoS Mutation 

 Ппдрщка за DSCP to Traffic Class Mutation  

 Ппдрщка за DSCP to DSCP Mutation 

 Ппдрщка за Random Early Discard (RED) 

 QoS кпнфигурација пп ппрту 

 Ппдрщка за Scheduling: Strict Priority (SP), Shaped Deficit Weighted Round-Robin 
(SDWRR) 

 Ппдрщка за ACL-based Rate Limiting 

 Ппдрщка за ACL-based QoS 

Местп и датум:    М.П.    Ппнуђаш: 
 
___________________               ___________________          
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Пбразац брпј 1-3 

Партија 1 
 

Пкружеое  Температура  
У функцији: 0°C to 40°C (32°F to 104°F) 
Ван функције у складищту: −25°C to 70°C (−13°F to 158°F) 

 Влажнпст 
У функцији: 10% to 85% без кпндензације 
Ван функције у складищту: 10% to 90% без кпндензације 

 Надмпрска висина 
У функцији: дп 3.000 метара  
Ван функције у складищту: дп 12 килпметара 

Управљивпсти и 
надгледаое 
 

 Ппдрщка за Logical chassis management 

 Ппдрщка за Switch Beaconing 

 Ппдрщка за IPv4/IPv6 управљаое 

 Индустријски стандард за  Command Line Interface (CLI) 

 Ппдрщка за Netconf API 

 Ппдрщка за REST API са YANG дата мпделпм 

 Ппдрщка за Plugin for OpenStack 

 Ппдрщка за Link Layer Discovery Protocol (LLDP) IEEE 802.1AB 

 Ппдрщка за MIB II RFC 1213 MIB 

 Ппдрщка за управљаое VRF 

 Ппдрщка за Switched Port Analyzer (SPAN) 

 Ппдрщка за Telnet 

 Ппдрщка за SNMP v1, v2C, v3 

 Ппдрщка за sFlow RFC 3176 

 Ппдрщка за Out-of-band management 

 Ппдрщка за Remote SPAN (RSPAN) 

 Ппдрщка за RMON-1, RMON-2 

 Ппдрщка за NTP 

 Ппдрщка за Management Access Control Lists (ACLs) 

 Ппдрщка за Role-Based Access Control (RBAC) 

 Ппдрщка за Range CLI support 

 Ппдрщка за UDLD 

 Ппдрщка за OpenStack Neutron ML2 plugin 

 Ппдрщка за Python 

 Ппдрщка за Puppet 

 Ппдрщка за Distributed Configuration Management 

 Ппдрщка за мпнитпринг здравља свиша 

Каблпви  DIRECT ATTACHED SFPP COPPER,3M,8-PACK 1 пакет пп свичу 

 40GE Direct Attached QSFP+ to QSFP+ Active Copper cable, 1m, 1-pack 1 пакет за пба 
свича 

 10GBASE-SR,SFPP MMF LC CONNECTOR 8-PACK 1 пакет пп свичу 

 1GE Copper, SFP 1-PACK 8 пакетa пп свичу 

 
 

Местп и датум:    М.П.    Ппнуђаш: 
 
___________________               ___________________          
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Пбразац брпј 1-4 

Партија 2 
Партија 2 - Инвестиципнп пдржаваое активне мрежне ппреме 

 

Oprema  SN 

BD 8900-G48X-xl 1014G-00406 

BD 8806 6-Slot Chassis 1140G-00205 

BD 8900-MSM128 1314G-00802 

BD 8900-10G8X-xl   

Summit X480-24x 1040G-01186 

Summit X480-24x 1040G-01187 

Summit X480-24x 1040G-01188 

Summit X460-48t 1333N-45111 

Summit X480-24x 1334N-43778 

Summit X480-24x 1334N-43779 

Summit X480-24x 1334N-43782 

Summit X460-48t 1346N-49131 

Summit X440-8t 1429N-40847 

X460-G2-24t-10GE4-Base 1529N-41205 

X460-G2-48t-10GE4-Base 1531N-43133 

X460-G2-48t-10GE4-Base 1531N-43830 

X460-G2-48x-10GE4-Base 1636N-41565 

X460-G2-48x-10GE4-Base 1636N-41570 

X460-G2-48x-10GE4-Base 1636N-41573 

X460-G2-48x-10GE4-Base 1636N-41579 

X460-G2-48x-10GE4-Base 1636N-41580 

 
Oдржaвaњe aктивнe мрeжнe oпрeмe: 

 
Врстa услугe: 

- Прeвeнтивнo и кoрeктивнo oдржaвaоe oпрeмe нa aдрeси нaрушиoцa пo мoдeлу 24/7: 
пoдрaзумeвa тeлeфoнску/и-мејл пoдрщку зa спфтверске, хардверске и мрeжнe прoблeмe, кao и 
угрaђивaоe тeхнишких пoбoљщaоa нa спeцифицирaнoj oпрeми. Пoнуђaш je oбaвeзaн дa крoз 
угoвoр o oдржaвaоу Extreme Networks oпрeмe, oбeзбeди кoриснику нajнoвиje firmvare зa 
зaхтeвaну oпрeму. 

 
Плaн aктивнoсти: 

1. 24 x 7 тeлeфoнскa пoдрщкa зa спфтверске, хардверске и мрeжнe прoблeмe нa oпрeми у трajaоу 
24 шaсa днeвнo, 7 дaнa у нeдeљи. 

2. Дoдeљивaоe инжeоeрa спeциjaлистe зa тeхнишки кoнтaкт сa нaрушиoцeм. 

Местп и датум:    М.П.    Ппнуђаш: 
 

       ___________________               ___________________         
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Пбразац брпј 1-5 

Партија 2 
3. Испитивaоe тoпoлoгиje, дизajнa и кoнфигурaциje мрeжe нaрушиoцa. 

4. Дaвaоe прeдлoгa и кoнсултaциja пo питaоу тoпoлoгиje, дизajнa и кoнфигурaциje мрeжe 
нaрушиoцa. 

Прeвeнтивнo oдржaвaоe: 

5. Рeдoвнa aнaлизa и инспeкциja систeмa (нajмaоe 1 мeсeшнo, a пo пoтрeби и шeщћe) путeм 
удaљeнoг приступa.  

6. Нaрушилaц oбeзбeђуje VPN, jaвну IP aдрeсу, L2 тунeл или другу врсту удaљeнe кoнeкциje, кao и 
aдминистрaтoрски username и password зa приступ мрeжнoj oпрeми.  

7. Нaрушилaц oбeзбeђуje приступ NMS-у (Network Monitoring Software) зa нaдглeдaоe мрeжe рaди 
свeoбухвaтнoг сaглeдaвaоa прoблeмa. 

8. Пo дoбиjaоу дoзвoлe зa приступ систeму Нaрушиoцa врщи сe прoвeрa функциoнaлнoсти, 
прoцeсa, прoцeсoрских jeдиницa, нaпajaоa, тeмпeрaтурe нa oпрeми. 

9. Нa свaкa 3 мeсeцa врщи сe update нa нoвe вeрзиje software-a/firmware-a, кao и инстaлaциja 
patch-eвa. 

10. У дoгoвoру сa Нaрушиoцeм, дeфинисaоe прoцeдурa зa backup кoнфигурaциje. 

11. Пo oбaвљaоу интeрвeнциje прeкo удaљeнoг приступa Нaрушилaц сe oбaвeщтaвa дa мoжe 
пoнoвo нa aдeквaтaн нaшин блoкирaти приступ систeму. 

12. Прeвeнтивнo oдржaвaоe сe мoжe oбaвити и нaкoн интeрвeнциje узрoкoвaнe квaрoм. 

13. Приликoм свaкe aнaлизe систeмa прaви сe зaписник o изврщeнoм прeвeнтивнoм oдржaвaоу сa 
сумирaним рeзултaтимa прeвeнтивнoг прeглeдa систeмa Прилoг 1. 

Кoрeктивнo oдржaвaоe: 

14. Нaрушилaц имeнуje дo три (3) кoнтaкт oсoбe (oвлaщћeнa лицa) зa приjaву квaрa.  

15. Oпрaвкa квaрoвa врщи сe сaмo нa oснoву приjaвe oвлaщћeних лицa нaрушиoцa o квaру. 

16. Квaрoви сe приjaвљуjу тeлeфoнoм нa брoj XXXX и eлeктрoнскoм пoщтoм нa XXXX. 

17. Oпрaвкa укљушуje диjaгнoзу квaрa и рeкoнфигурaциjу oпрeмe кaкo би нoрмaлнo рaдилa и/или 
зaмeну дeлoвa зa кoje сe смaтрa дa узрoкуjу смeтоe нa систeму. 

18. У слушajу приjaвe квaрa гaрaнтуje сe oдзив у рoку oд 1 сaтa сa плaнoм рeщeоa прoблeмa. 

19. Teхнишкo oсoбљe дaвaoцa услугe пoкущaћe дa квaр oтклoни удaљeним приступoм у рoку oд 2 
сaтa. 

20. Укoликo сe квaр нe мoжe oтклoнити удaљeним путeм, oсoбљe пружaoцa услугe дoћи ћe нa 
лoкaциjу нaрушиoцa у рoку oд 4 сaтa. 

21. Рoк зa oтклaоaоe прoблeмa и/или стaвљaоe дeлa кojи je oткaзao у испрaвнo стaоe je 12 сaти. 

22. У слушajу дa сe пojaви прoблeм или грeщкa у систeму кojу тeхнишкa службa дaвaoцa услугe нe 
мoжe сaмa дa oтклoни, oбeзeбeђeнa je пoдрщкa прoизвoђaшa oпрeмe Extreme Networks. 

23. Пo изврщeнoj интeрвeнциjи прaви сe зaписник у кoмe je дeфинисaнa врстa квaрa, урeђaj нa 
кoмe сe квaр пojaвиo кao и трajaоe квaрa. 

Местп и датум:    М.П.    Ппнуђаш: 
 
___________________               ___________________          
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Пбразац брпј 1-6 

Партија 2 
Прилoг 1 
 
Прeдмeт: Прeвeнтивнo oдржaвaоe  
 
Пoщтoвaни, 

Нарушилац:  

Фаx:  

Е-маил:  

За:  

Датум:  

Тестираое изврщип:  

Брпј стана:  

 
Oбaвeщтaвaмo Вaс дa je oбaвљeнo прeвeнтивнo мeсeшнo oдржaвaоe систeмa путeм удaљeнoг 
приступa. Сумирaни рeзултaти прeвeнтивнoг прeглeдa систeмa су дaти у дoоoj тaбeли. 
 
 

Листa 
прoизвoдa нa 
oдржaвaоу 

Плaтфoрмa 
Сoфтвeрскa 

вeрзиja 
Дaтум 

прoвeрe 
Рeзултaт Кoмeнтaр 

      

      

      

 
 
Нaпoмeнa: Moлимo Вaс дa нaм пoтписaни зaписник врaтитe e-мејлoм__________________ или фaxoм 
на брпј _______________ 
 
 
Зa (Имe кoмпaниje), (Aдрeсa)                                                         Зa “JКП Инфoрмaтикa”, Нoви Сaд 
 
________________________                                ___________________________ 
  
                                 

Местп и датум:    М.П.    Ппнуђаш: 
 
___________________               ___________________          
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IV  УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА И УПУТСТВП КАКП СЕ 

ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА 
 

1. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА 
 

Правп на ушещће у ппступку предметне јавне набавке има Ппнуђаш кпји испуоава пбавезне услпве за 
ушещће у ппступку јавне набавке дефинисане шл. 75. Закпна, и тп: 
 

1) Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар (чл. 
75. ст. 1. тач. 1) Закпна); 

2) Да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан 
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, 
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, 
кривишнп делп преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закпна); 

3) Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима 
Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји (чл. 75. ст. 
1. тач. 4) Закпна); 

4) Да има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је предмет 
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закпна) ako je таква дпзвпла ппсебним прпписпм 
пдређена кап пбавезна - не треба. 

5) Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп наведе да је ппщтпвап пбавезе 
кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, 
защтити живптне средине, кап и да нема забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази 
у време ппднпщеоа ппнуде. (чл. 75. ст. 2. Закпна). 
 

Ппнуђаш кпји ушествује у ппступку предметне јавне набавке, мпра испунити дпдатне услпве за ушещће 
у ппступку јавне набавке,  дефинисане шл. 76. Закпна, и тп:  
 
1) Ппслпвни капацитет:  

Услпв за Партију 1 
Пoнуђaш je дужaн дa дoстaви минимум две рeфeрeнцe за исппруку и имплементацију мрежнпг 

рещеоа кпје је предмет ппнуде 

Дпказ за Партију 1 
Услпв се испуоава прилагаоем  Пбрасца брпј 3 - Струшне референце, пппуоенпг и пверенпг пд 
стране Купца – кприсника услуга; 
 
Услпв за Партију 2 
Неппхпднп је да ппнуђаш дпстави  пптврду п аутпризацији Extremе Networks прпизвпђаша за 
пдржаваое ппреме. 
Дпказ за Партију 2 

         Пптврда п аутпризацији прпизвпђаша Extremе Networks за пдржаваое ппреме. 
 

2) Технички капацитет: 
Услпв за Партију 1  

        Ппнуђаш мпра да има Premier или већи нивп партнерства са прпизвпђашем мрежне ппреме.  

Дпказ за Партију 1 

Уз ппнуду дпставити кппију пптврде Premier партнерствa са прпизвпђашем ппнуђене мрежне 

ппреме; 

Услпв за Партију 1 
Ппнуђаш мпра дпставити пвлащћеое прпизвпђаша ппреме да је пвлащћен да ппрему исппруши и 

инсталира, а кпја је наслпвљена на Нарушипца и предметну набавк 
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Дпказ за Партију 1 
- Уз ппнуду дпставити кппију пвлащћеоа прпизвпђаша; 

  
3) Кадрпвски капацитет: 

Услпв за Партију 1 
Пoнуђaш je у oбaвeзи дa дoстaви дoкaз дa имa минимум два рaднo aнгaжoвaна лица где свакп 

ппседује истпвременп сертификат типа: 

 Certified Ethernet Fabric Professional 
 Certified Network Engineer  

Дпказ за Партију 1  
Услпв се испуоава дпстављаоем: 
За  свакп наведенп лице кппија важећих сертификата; 
За лица у раднпм пднпсу - М-3А или М-А пбразац, за свакпг заппсленпг,  
За лица кпја нису у раднпм пднпсу - Угпвпр п привременим и ппвременим ппслпвима или други 
угпвпр кпјим се дпказује наведени услпв; 

 
Услпв за Партију 2 
Да ппнуђаш распплаже са минималнп 2 (два) сертификпвана инжеоера специјалисте за рад на 
Extreme Networks  свишевима. 
Дпказ за Партију 2 
За  свакп наведенп лице кппија важећих сертификата; 
За лица у раднпм пднпсу - М-3А или М-А пбразац, за свакпг заппсленпг,  
За лица кпја нису у раднпм пднпсу - Угпвпр п привременим и ппвременим ппслпвима или други 
угпвпр кпјим се дпказује наведени услпв; 

 
4. Пптврда за мрежну инфраструктуру 

Услпв за Партију 1 
Да је Ппнуђаш уппзнат са мрежнпм инфраструктурпм  Нарушипца 

Дпказ за Парију 1 
Уз ппнуду дпставити пптврду  кап дпказ да је испуоен пвај услпв. 
 

Наппмена: 
Ппнуђаш је у пбавези да се пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, уппзна са ппстпјећпм  мрежнпм 
инфраструктурпм у систем сали ЈКП „Инфпрматика“ Нпви Сад, на лпкацији Булевар цара Лазара 3/I, у 
Нпвпм Саду. Нaкoн упoзнаваоа биће му издата пптврда, пд стране ЈКП „Инфпрматика“ Нпви Сад. 
 
Захтевану дпкументацију и сертификате укпликп су на енглескпм језику није пптрбнп превпдити.  
 
Уз ппнуду дпставити и: 
 пверене пптписе лица пвлащћених за заступаое кпји су пверени пд стране надлежнпг суда (ПП 

пбразац), 
 картпн деппнпваних пптписа пверен пд стране ппслпвне банке, ппсле дана пбјављиваоа ппзива 

за ппднпщеое ппнуда. 
 
1.1. Укпликп Ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, у складу са шланпм 80. Закпна, ппдизвпђаш 

мпра да испуоава пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) Закпна и услпв из шлана 75. 
став 1. ташка 5) Закпна, за деп набавке кпји ће Ппнуђаш изврщити прекп ппдизвпђаша. 

1.2. Укпликп ппнуду ппднпси група Ппнуђаша, сваки Ппнуђаш из групе Ппнуђаша, мпра да испуни 
пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) Закпна, а дпдатне услпве испуоавају заједнп. 

1.3. Услпв из шлана 75. став 1. таш. 5) Закпна, дужан је да испуни Ппнуђаш из групе Ппнуђаша кпјем је 
ппверенп изврщеое дела набавке за кпји је неппхпдна испуоенпст тпг услпва.  
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УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА 
 
Испуоенпст пбавезних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке, у складу са шл. 77. став 4. 
Закпна, Ппнуђаш дпказује дпстављаоем Изјаве (Образац изјаве Ппнуђача - Образац брпј 2) кпјпм ппд 
пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђује да испуоава услпве за ушещће у ппступку 
јавне набавке из шл. 75. Закпна, дефинисане пвпм кпнкурснпм дпкументацијпм, псим услпва из шлана 
75. став 1. ташка 5) Закпна кпју дпставља у виду непверене кппије – aкo je таква дпзвпла ппсебним 
прпписпм пдређена кап пбавезна. 

 
Укпликп ппнуду ппднпси група Ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлащћенпг лица 
свакпг Ппнуђаша из групе Ппнуђаша и пверена пешатпм.  
Укпликп Ппнуђач ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем, Ппнуђаш је дужан да дпстави Изјаву ппдизвпђаша 
(Образац изјаве ппдизвпђач – Образац брпј 2-1), пптписану пд стране пвлащћенпг лица ппдизвпђаша и 
пверену пешатпм.  

 
Испуоенпст ппјединих дпдатних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке, у складу са шл. 
76. став 2. Закпна, Ппнуђаш дпказује дпстављаоем дпказе, кпјима ппд пунпм материјалнпм и 
кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђује да испуоава услпве за ушещће у ппступку јавне набавке из шл. 76. 
Закпна, дефинисане пвпм кпнкурснпм дпкументацијпм.  
За испуоенпст ппјединих дпдатних услпва у ппступку предметне јавне набавке, нарушилац ће тражити 
пд Ппнуђаша да дпстави тражене дпказе, кап саставни деп ппнуде. 
 
Нарушилац мпже пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра да тражи пд Ппнуђаша, шија је ппнуда 
пцеоена кап најппвпљнија, да дпстави на увид пригинал или пверену кппију свих или ппјединих 
дпказа п испуоенпсти услпва. 

 
Акп Ппнуђаш у пстављенпм примеренпм рпку, кпји не мпже бити краћи пд 5 дана, не дпстави на увид 
пригинал или пверену кппију тражених дпказа, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап 
неприхватљиву. 

 
Ппнуђаш није дужан да дпставља на увид дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет страницама 
надлежних пргана. 
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Пбразац брпј 2 
 

 
ИЗЈАВА ППНУЂАЧА 

П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКПНА У ППСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ 

 
 

У складу са шланпм 77. став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кап 
заступник Ппнуђаша, дајем следећу 
 

И З Ј А В У 
 

Ппнуђаш  _____________________________________________*навести назив Ппнуђаша+ у ппступку 
јавне набавке – Инцестиципнп пдржаваое активне мрежне ппреме ЈН ПП 44/18 МВ, испуоава све 
услпве из шл. 75. Закпна, пднпснп услпве дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну 
набавку, и тп: 

1) Ппнуђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар; 
2) Ппнуђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап 

шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив 
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или 
даваоа мита, кривишнп делп преваре; 

3) Ппнуђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са 
прпписима Републике Србије (или стране државе када има седиште на оенпј 
теритприји); 

4) Да има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је предмет 
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закпна) ako je таква дпзвпла ппсебним прпписпм 
пдређена кап пбавезна - не треба. 

5) Ппнуђаш је ппщтпвап пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, 
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине кап и да нема забрану 
пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде; 

 
 

Местп и датум:    М.П.    Ппнуђаш: 
 
___________________               ___________________                                                
   
 

Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси група Ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране 
пвлашћенпг лица свакпг Ппнуђача из групе Ппнуђача и пверена печатпм.  
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Пбразац брпј 2-1 
 
 

ИЗЈАВА ППДИЗВПЂАЧА 
П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКПНА У ППСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ 
 
 

У складу са шланпм 77. став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кап 
заступник ппдизвпђаша, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Ппдизвпђаш____________________________________________ [навести назив ппдизвпђача] у 
ппступку јавне набавке – Инцестиципнп пдржаваое активне мрежне ппреме ЈН ПП 44/18 МВ, испуоава 
све услпве из шл. 75. Закпна, пднпснп услпве дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну 
јавну набавку, и тп: 

1) Ппдизвпђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући 
регистар; 

2) Ппдизвпђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап 
шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив 
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или 
даваоа мита, кривишнп делп преваре; 

3) Ппдизвпђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са 
прпписима Републике Србије (или стране државе када има седиште на оенпј 
теритприји). 

4) Да има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је предмет 
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закпна) ako je таква дпзвпла ппсебним прпписпм 
пдређена кап пбавезна - није; 

5) Ппдизвпђаш је ппщтпвап пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, 
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине кап и да нема забрану 
пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде; 

 
 

 
Местп и датум:    М.П.           Ппдизвпђаш: 

 
___________________               ___________________                                                
   
 
Укпликп Ппнуђач ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем, Изјава мпра бити пптписана пд стране 
пвлашћенпг лица ппдизвпђача и пверена печатпм.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Кпнкурсна дпкументација за јавну набавку мале вреднпсти ЈН ПП 44/18 МВ   16/ 50 

 

 

Пбразац брпј 3 
Партија 1 

Назив ппднпсипца ппнуде: ____________________________ 
Седищте ппднпсипца ппнуде: _____________________________ 
Адреса седищта ппднпсипца ппнуде: ____________________________ 
Матишни брпј ппднпсипца ппнуде: ____________________________ 
Текући рашун ппднпсипца ппнуде: __________________________ 
Кпд банке: _________________________________ 
ПИБ: _______________________________ 
 
 
Назив Купца - кприсника услуге кпме је изврщена услуга: 
 
 _______________________________________________ 
 
 

СТРУЧНА РЕФЕРЕНЦА 
 
кпјпм пптврђујемп ппд пунпм прпфесипналнпм, мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу 
да је _______________________________________________ (назив ппднпсипца ппндуе), изврщип 
исппруку и имплементирап активну мрежну ппрему, кпје су предмет набавке  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ (врста услуга) у претхпдних три 
гпдине (2015., 2016. и 2017. гпд), у вреднпсти пд ____________________ динара без ПДВ/eur, издавапцу 
пптврде – Купцу - кприснику услуга _____________________________________ (уписати име Купца - 
Кприсника услуга).  
 
Пптврда  п струшним референцама се издаје на захтев ___________________________________ ради 
ушещћа у птвпренпм ппступку јавне набавке – ЈН ПП 44/18 МВ и у друге сврхе се не мпже кпристити. 
  
Да су ппдаци ташни, свпјим пптписпм и пешатпм пптврђује: 
 
 
Местп и датум:                                                                                          Пптпис и пешат 

     Купца - кприсника услуга 
  
                                       
                          ____________________ 

 
 

*Наппмена: Вреднпст исппрушених услуга се исказује у динарима или еурима. Укпликп се вреднпст 
искаже у еурима, прерашунаваое у динаре ће се врщити пп средоем курсу НБС на дан птвараоа 
ппнуда. 
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Пбразац брпј 4 
Партија 1 

ИЗЈАВА ППНУЂАЧА П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
 

У складу са шланпм 76. став 2. пднпснп шлан 77. став 2. ташка 2, ппдташка 5. Закпна п јавним 
набавкама, у вези са јавнпм набавкпм – Инцестиципнп пдржаваое активне мрежне ппреме ЈН ПП 
44/18 МВ - Партија 1 - Инцестиципнп пдржаваое активне мрежне ппреме лпкалне рашунарске мреже 
ппд кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу пптврђујем следеће: 
У наредним табелама неппхпднп је да Ппнуђаш пппуни кплпну "Технишке карактеристике  ппнуђене 
ппреме" у кпјпј ће навести каталпщке вреднпсти технишких карактеристика и стандарда ппреме кпју 
нуди у ппступку пве јавне набавке пднпснп пппунити кплпну у табели "Задпвпљава ДА/НЕ ". 
За све технишке карактеристике ппнуђене ппреме, шије су каталпщке вреднпсти бпље пд захтеваних, 
сматраће се да испуоавају захтеване технишке карактеристике. 
Ппнуде кпје не буду испуоавале минималнп захтеване карактеристике технишке спецификације 
сматраће се неприхватљивим.  

Назив  Прпизвпђаш  Мпдел 

Switch  
  

 

 

 МИНИМАЛНП ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

ТЕХНИЧКЕ 
КАРАКТЕРИСТИКЕ 

ППНУЂЕНЕ 
ППРЕМЕ  

Архитектура 
 

 Максималнп велишина 1 рек јединица (1U) са щинама за мпнтажу 

 Front-to-Back хлађеое,  

 Минималнп 48 х 1/10 Gbps SFP+ ппртпва, 4 х 40 Gbps QSFP+ ппртпва, 
са мпгућнпщћу флексибилнпг лиценцираоа у кпрацима пд пп 24, 32, 
40, 48. Лиценциранп минималнп 24 ппрта пд 1/10GBps и 2 ппрта пд 40 
GBps. 

 Ппстпјаое ппсебнпг кпнзплнпг ппрта, мпгућнпст out-of-band 
управљаоа прекп (RJ-45) ппрта или USB ппрта, 

 Switching bandwidth пд 1,28 Tbps, 960 Mpps, 

 Кащоеое Port-to-port не већа пд 850ns, 

 2 редундантна hot-swapable напајаоа, 

 Редундантни n+1 вентилатпр. 

 

 Layer 2 

функципнал- 
нпсти 

 

 Ппдрщка пп уређају за 4096 vlan-пва и 160.000 MACs и 32.000 ARP 
записа, 

 Jumbo-frame ппдрщка пд 9216 бајтпва, 

 Ппдрщка за IGMP snooping v1/v2, 

 Ппдрщка за L2 Access Control Lists, 

 Ппдрщка за Pause Frames 802.3x, 

 Ппдрщка за приватне vlan-пве 

 

Ethernet 
Fabric Cloud 

 Аутпматскп креираое Ethernet Fabric без кпнфигурације интерфабрик 
линкпва 

 Ппдрщка за кпнективнпст дп 48 свишева у јединствену мрежну 
фабрику  

 Мпгућнпст дпдаваоа или уклаоаоа уређаја из мрежне фабрике без 
прекида сервиса   

 Every single hardware entity/ switch in fabric has ability to locally switch 
the frames 

 Ппдрщка за Transparent Interconnection of Lots of Links (TRILL) на 
линкпвима фабрике  

 Ппдрщка за DHCP automatic fabric provisioning 

 

Местп и датум                            Ппнуђаш 
М. П. 

________________________            ______________________ 
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          Пбразац 4-1 
Партија 1 

 МИНИМАЛНП ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

ТЕХНИЧКЕ 
КАРАКТЕРИСТИКЕ 

ППНУЂЕНЕ 
ППРЕМЕ  

  Ппдрщка за VM-Aware Network Automation 

 Ппдрщка за интеграцију са VMware vCenter ради аутпматске 
кпнфигурације vlan/port прпфила 

 Ппдрщка за 32  Equal Cost Multi-Path (ECMP) путаоа у фабрици 
ради балансираоа сапбраћаја 

 Ппдрщка заVirtual Link Aggregation Group (vLAG) – један свиш или 
сервер изван фабрике мпже бити ппвезан на 8 разлишитих 
свишева у фабрици истпвременп и мпже кпристити 64 физишка 
ппртпва истпвременп за фпрмираое јединствене LAG (LACP) 
кпнекције  

 Мпгућнпст креираоа 512 vLAGs у једнпј фабрици 

 

Ппдрщка за DCB / 
FCOE 
функципналнпсти 
(без укљушене 
лиценце) 
 

 Ппдрщка за Priority-based Flow Control (PFC) 802.1Qbb 

 Ппдрщка за Enhanced Transmission Selection (ETS) 802.1Qaz 

 Ппдрщка за Data Center Bridging eXchange (DCBX) 

 DCBX Application Type-Length-Value (TLV) for  FCoE oraz iSCSI 

 Ппдрщка за Multihop Fibre Channel over Ethernet (FCoE); 

 Ппдрщка за FC-BB5 compliant Fibre Channel Forwarder (FCF) 

 Ппдрщка за FIP Snooping Bridge 

 Ппдрщка за Native FCoE forwarding 

 Ппдрщка за End-to-end FCoE (initiator-target) 

 Ппдрщка за FCoE Initialization Protocol (FIP) v1 

 

Fibre Channel Flex 
Ports 

 Ппдрщка дп 32 (пд мпгућих 64 х 10 GbE ппртпва) 

 Ппдржани типпви ппртпва: E_Port, (кпнекције самп ка EX_Port), 
F_Port, 

 N_Port (Access Gateway mode) 

 

Ппдрщка за Layer 
3 
функципналнпсти 
 

 Статишкп IPv4 и v6 рутираое  

 Ппдрщка за 352.000 IPv4 рута и 88.000 IPv6 рута у хардверу пп 
уређају  

 Ппдрщка за 57.000 ACLs у хардверу пп уређају 

 Ппдрщка за OSPF v2 и v3 

 Ппдрщка за BGP и BGP4+ 

 Ппдрщка за VRRP/VRRP-E 

 

Сигурнпсни 
механизми 
 

 Статишкп IPv4 и v6 рутираое  

 Ппдрщка за 352.000 IPv4 рута и 88.000 IPv6 рута у хардверу пп 
уређају  

 Ппдрщка за 57.000 ACLs у хардверу пп уређају 

 Ппдрщка за OSPF v2 и v3 

 Ппдрщка за BGP и BGP4+ 

 Ппдрщка за VRRP/VRRP-E 

 

Квалитет сервиса 
 

 Ппдрщка за минимум псам нивпа квалитета сервиса (QoS) 

 Класификација сервиса (CoS) 802.1p 

 Ппдрщка за DSCP Trust 

 Ппдрщка за DSCP to CoS Mutation 

 Ппдрщка за DSCP to Traffic Class Mutation  

 Ппдрщка за DSCP to DSCP Mutation 

 

 
Местп и датум                            Ппнуђаш 

М. П. 
________________________            ______________________        

 



 

 

Кпнкурсна дпкументација за јавну набавку мале вреднпсти ЈН ПП 44/18 МВ   19/ 50 

 

 

Пбразац 4-2 
Партија 1 

 

 МИНИМАЛНП ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

ТЕХНИЧКЕ 
КАРАКТЕРИСТИКЕ 

ППНУЂЕНЕ 
ППРЕМЕ  

  Ппдрщка за Random Early Discard (RED) 

 QoS кпнфигурација пп ппрту 

 Ппдрщка за Scheduling: Strict Priority (SP), Shaped Deficit Weighted 
Round-Robin (SDWRR) 

 Ппдрщка за ACL-based Rate Limiting 

 Ппдрщка за ACL-based QoS 

 

Пкружеое  Температура  
У функцији: 0°C to 40°C (32°F to 104°F) 
Ван функције у складищту: −25°C to 70°C (−13°F to 158°F) 

 Влажнпст 
У функцији: 10% to 85% без кпндензације 
Ван функције у складищту: 10% to 90% без кпндензације 

 Надмпрска висина 
У функцији: дп 3.000 метара  
Ван функције у складищту: дп 12 килпметара 

 

Управљивпсти и 
надгледаое 
 

 Ппдрщка за Logical chassis management 

 Ппдрщка за Switch Beaconing 

 Ппдрщка за IPv4/IPv6 управљаое 

 Индустријски стандард за  Command Line Interface (CLI) 

 Ппдрщка за Netconf API 

 Ппдрщка за REST API са YANG дата мпделпм 

 Ппдрщка за Plugin for OpenStack 

 Ппдрщка за Link Layer Discovery Protocol (LLDP) IEEE 802.1AB 

 Ппдрщка за MIB II RFC 1213 MIB 

 Ппдрщка за управљаое VRF 

 Ппдрщка за Switched Port Analyzer (SPAN) 

 Ппдрщка за Telnet 

 Ппдрщка за SNMP v1, v2C, v3 

 Ппдрщка за sFlow RFC 3176 

 Ппдрщка за Out-of-band management 

 Ппдрщка за Remote SPAN (RSPAN) 

 Ппдрщка за RMON-1, RMON-2 

 Ппдрщка за NTP 

 Ппдрщка за Management Access Control Lists (ACLs) 

 Ппдрщка за Role-Based Access Control (RBAC) 

 Ппдрщка за Range CLI support 

 Ппдрщка за UDLD 

 Ппдрщка за OpenStack Neutron ML2 plugin 

 Ппдрщка за Python 

 Ппдрщка за Puppet 

 Ппдрщка за Distributed Configuration Management 

 Ппдрщка за мпнитпринг здравља свиша 

 

 
Местп и датум                            Ппнуђаш 

М. П. 
________________________            ______________________        
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Пбразац 4-3 
Партија 1 

 

 МИНИМАЛНП ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

ТЕХНИЧКЕ 
КАРАКТЕРИСТИКЕ 

ППНУЂЕНЕ 
ППРЕМЕ  

Каблпви  DIRECT ATTACHED SFPP COPPER,3M,8-PACK 1 пакет пп свичу 

 40GE Direct Attached QSFP+ to QSFP+ Active Copper cable, 1m, 1-
pack 1 пакет за пба свича 

 10GBASE-SR,SFPP MMF LC CONNECTOR 8-PACK 1 пакет пп свичу 

 1GE Copper, SFP 1-PACK 8 пакетa пп свичу 

 

 
 
 
 

Местп и датум:    М.П.    Ппнуђаш: 
 
___________________               ___________________          
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V УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ 
 
1. ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ НА КПЈЕМ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Ппнуда и пстала дпкументација кпја се пднпси на Ппнуду мпра бити на српскпм језику.  
Дпкументација кпја се превпди са странпг језика мпра бити пверена пд стране судскпг тумаша. 
 
2. НАЧИН НА КПЈИ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САЧИОЕНА 

Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппщте у затвпренпј кпверти или кутији, затвпрену на 
нашин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да се први пут птвара.  
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу Ппнуђаша.  
У слушају да ппнуду ппднпси група Ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи 
Ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди. 
Ппнуду дпставити на адресу: ЈКП „Инфпрматика“ Нпви Сад, Булевар цара Лазара брпј 3, са назнакпм: 

,,Ппнуда за јавну набавку услуга  –  Инцестиципнп пдржаваое активне мрежне ппреме ЈН ПП 44/18 
МВ - НЕ ПТВАРАТИ”. 

Ппнуда се сматра благпвременпм укпликп је примљена пд стране нарушипца дп 26.11.2018. гпдине дп 
9 часпва. 
Нарушилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, на кпверти, пднпснп кутији у кпјпј се ппнуда налази, 
пбележити време пријема и евидентирати брпј и датум ппнуде према редпследу приспећа. Укпликп је 
ппнуда дпстављена неппсреднп нарушилац ће Ппнуђашу предати пптврду пријема ппнуде. У пптврди п 
пријему нарушилац ће навести датум и сат пријема ппнуде.  
Ппнуда кпју нарушилац није примип у рпку пдређенпм за ппднпщеое ппнуда, пднпснп кпја је 
примљена пп истеку дана и сата дп кпјег се мпгу ппнуде ппднпсити, сматраће се неблагпвременпм. 
   
Ппнуда мпра да садржи следеће пбрасце: 

1. Пптписани и пешатпм пверен Пбразац брпј 1, 1-2 и 1-3 за Партију 1 и Пбразац 1-4, 1-5  и 1-6 за 
Партију 2 – Врста, технишке карактеристике, кплишина и ппис предмета набавке; 

2. Пппуоен, пптписан и пешатпм пверен Пбразац брпј 2 –  Изјава Ппнуђаша п испуоаваоу 
услпва из шл. 75. Закпна у ппступку јавне набавке мале вреднпсти; Пбразац брпј 2-1 – Изјава 
ппдизвпђаша п испуоаваоу услпва из шл 75. Закпна у ппступку јавне набавке мале вреднпсти;  

3. Пппуоени, пптписани и пешатпм пверени Пбразац 3 – Струшна референца за Партију 1 
4. Пппуоени, пптписани и пешатпм пверени Пбразац 4,  4-1, 4-2 и 4-3- Изјава ппнуђаша п 

испуоаваоу услпва технишке спецификације – за Партију 1 
5. Пппуоени, пптписани и пешатпм пверени Пбрасци ппнуде: Пбразац брпј  5 – Ппщти ппдаци п 

Ппнуђашу; Пбразац брпј  5-1 – Ппдаци п ппдизвпђашу (пвај пбразац није неппхпднп дпставити 
укпликп Ппнуђаш не наступа са ппдизвпђашем); Пбразац брпј 5-2 – Ппдаци п ушеснику  у 
заједнишкпј ппнуди (пвај пбразац није неппхпднп дпставити укпликп Ппнуђаш не наступа са 
вище Ппнуђаша заједнп у заједнишкпј ппнуди); Пбразац брпј 5-3 – Ппис предмета набавке за 
Партију 1 и Пбразац брпј 5-3 – Ппис предмета набавке за Партију 2; 

6. Пппуоен, пптписан и пешатпм пверен Пбрасци брпј 6 за Партију 1 и  Пбрасци брпј 6-1 за 
Партију 2 – Пбразац структуре цена са упутствпм какп да се пппуни; 

7. Пптписани и пешатпм пверени - Пбразац брпј 7 – Менишнп писмп за дпбрп изврщеое угпвпра 
– пвлащћеое за кприсника бланкп сплп менице и Пбразац брпј 7-1 – Менишнп писмп за 
птклаоаое грещака у гарантнпм рпку – пвлащћеое за кприсника бланкп сплп менице ; 

8. Пптписани и пешатпм пверени - Пбразац брпј 8 – Пптврда за мрежну инфраструктуру – 
Партија 1 

9. Пппуоен, пптписан и пешатпм пверен Пбразац брпј 9 – Мпдел угпвпра;  
10. Пппуоен, пптписан и пешатпм пверен Пбразац брпј 10 – Пбразац трпщкпва припреме ппнуде 

(дпстављаое пвпг пбрасца није пбавезнп); 
11. Пппуоен, пптписан и пешатпм пверен Пбразац брпј 11 – Пбразац изјаве п независнпј ппнуди. 
12. Пстала дпкументација тражена кпнкурснпм дпкументацијпм. 
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Укпликп Ппнуђаши ппднпсе заједнишку ппнуду, група Ппнуђаша мпже да се ппредели да пбрасце дате у 
кпнкурснпј дпкументацији пптписују и пешатпм пверавају сви Ппнуђаши из групе Ппнуђаша или група 
Ппнуђаша мпже да пдреди једнпг Ппнуђаша из групе кпји ће пптписивати и пешатпм  пверавати пбрасце 
дате у кпнкурснпј дпкументацији, изузев пбразаца кпји ппдразумевају даваое изјава ппд 
материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу (нпр. Изјава п независнпј ппнуди, Изјава п испуоаваоу 
услпва из шл. 75 Закпна), кпји мпрају бити пптписани и пверени пешатпм пд стране свакпг Ппнуђаша из 
групе Ппнуђаша. У слушају да се Ппнуђаши ппределе да један Ппнуђаш из групе пптписује и пешатпм 
пверава пбрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији (изузев пбразаца кпји ппдразумевају даваое изјава 
ппд материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу), наведенп треба дефинисати сппразумпм кпјим се 
Ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји шини 
саставни деп заједнишке ппнуде сагласнп шл. 81. Закпна. 

 
3. ЈАВНП ПТВАРАОЕ ППНУДА 

Јавнп птвараое Ппнуда пбавиће Кпмисија за јавну набавку Нарушипца, на дан истека рпка за 
ппднпщеое Ппнуда – 26.11.2018. гпдине са ппчеткпм у 11:00 часпва, на адреси Нарушипца. 
Присутни представници Ппнуђаша, пре ппшетка јавнпг птвараоа Ппнуда, мпрају Кпмисији Нарушипца 
ппднети ппсебнп писменп пвлащћеое за ушещће у ппступку птвараоа Ппнуда. Дпстављенп писменп 
пвлащћеое мпра имати свпј брпј, датум, пптпис пвлащћенпг лица и пешат предузећа кап и име лица 
пвлащћенпг за ушещће у ппступку. 
 
4. ПАРТИЈЕ 

Набавка је пбликпвана у партије. 
 
5. ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Ппднпщеое ппнуде са варијантама није дпзвпљенп. 
 
6.  НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВА ППНУДЕ 

У рпку за ппднпщеое ппнуде Ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду на нашин кпји 
је пдређен за ппднпщеое ппнуде. 
Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента накнаднп дпставља.  
Измену, дппуну или пппзив ппнуде треба дпставити на адресу: ЈКП „Инфпрматика“ Нпви Сад, 
Булевар цара Лазара 3 са назнакпм:  
„Измена ппнуде за јавну набавку услуга – Инцестиципнп пдржаваое активне мрежне ппреме ЈН ПП 
44/18 МВ - НЕ ПТВАРАТИ” или 
„Дппуна ппнуде за јавну набавку услуга – Инцестиципнп пдржаваое активне мрежне ппреме ЈН ПП 
44/18 МВ - НЕ ПТВАРАТИ” или 
„Пппзив ппнуде за јавну набавку услуга – Инцестиципнп пдржаваое активне мрежне ппреме ЈН ПП 
44/18 МВ - НЕ ПТВАРАТИ”  или 
„Измена и дппуна ппнуде за јавну набавку услуга – Инцестиципнп пдржаваое активне мрежне 
ппреме ЈН ПП 44/18 МВ - НЕ ПТВАРАТИ”. 
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу Ппнуђаша. У слушају да ппнуду ппднпси 
група Ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи Ппнуђаша и навести називе и 
адресу свих учесника у заједничкпј ппнуди. 
Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда Ппнуђаш не мпже да ппвуше нити да меоа свпју ппнуду. 
 
7. УЧЕСТВПВАОЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ ИЛИ КАП ППДИЗВПЂАЧ  

Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду.  
Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у заједнишкпј ппнуди или 
кап ппдизвпђаш, нити истп лице мпже ушествпвати у вище заједнишких ппнуда. 
У Пбрасцу ппнуде (ппглавље VI), Ппнуђаш навпди на кпји нашин ппднпси ппнуду, пднпснп да ли 
ппднпси ппнуду сампсталнп, или кап заједнишку ппнуду, или ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем. 



 

 

Кпнкурсна дпкументација за јавну набавку мале вреднпсти ЈН ПП 44/18 МВ   23/ 50 

 

 

 

8. ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ 

Укпликп Ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем дужан је да у Пбрасцу ппнуде (ппглавље VI) наведе 
да ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем, прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће ппверити 
ппдизвпђашу,  а кпји не мпже бити већи пд 50%, кап и деп предмета набавке кпји ће изврщити прекп 
ппдизвпђаша.  

Ппнуђаш у Пбрасцу ппнуде навпди назив и седищте ппдизвпђаша, укпликп ће делимишнп изврщеое 
набавке ппверити ппдизвпђашу.  
Укпликп угпвпр п јавнпј набавци буде закљушен између нарушипца и Ппнуђаша кпји ппднпси ппнуду са 
ппдизвпђашем, тај ппдизвпђаш ће бити наведен и у угпвпру п јавнпј набавци.  
Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у ппглављу 
IV кпнкурсне дпкументације, у складу са упутствпм какп се дпказује испуоенпст услпва (Пбразац брпј 
2-1). 
Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка јавне набавке, пднпснп 
изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша.  
Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша, ради утврђиваоа 
испуоенпсти тражених услпва. 
 
9. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА 

Ппнуду мпже ппднети група Ппнуђаша. 
Укпликп ппнуду ппднпси група Ппнуђаша, саставни деп заједнишке ппнуде мпра бити сппразум кпјим се 
Ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји 
пбавезнп садржи ппдатке из шлана 81. ст. 4. таш. 1) дп 2) Закпна и тп ппдатке п:  

- Ппдатке п шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће 
заступати групу Ппнуђаша пред нарушипцем 

- Ппис ппслпва свакпг пд Ппнуђаша из групе Ппнуђаша у изврщеоу угпвпра. 
  
У слушају да се Ппнуђаши ппределе да један Ппнуђаш из групе пптписује и пешатпм пверава пбрасце 
дате у кпнкурснпј дпкументацији (изузев пбразаца кпји ппдразумевају даваое изјава ппд 
материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу), ппдаци п Ппнуђашу треба да буду унети у сппразумпм. 
Група Ппнуђаша је дужна да дпстави све дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у ппглављу IV 
кпнкурсне дпкументације, у складу са упутствпм какп се дпказује испуоенпст услпва (Пбразац брпј 2). 
Ппнуђаши из групе Ппнуђаша пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу.  
Задруга мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у свпје име, а за рашун задругара или заједнишку ппнуду у 
име задругара. 
Акп задруга ппднпси ппнуду у свпје име за пбавезе из ппступка јавне набавке и угпвпра п јавнпј 
набавци пдгпвара задруга и задругари у складу са закпнпм. 
Акп задруга ппднпси заједнишку ппнуду у име задругара за пбавезе из ппступка јавне набавке и 
угпвпра п јавнпј набавци непгранишенп сплидарнп пдгпварају задругари. 
 
10. НАЧИН И УСЛПВИ ПЛАЋАОА, ГАРАНТНИ РПК, КАП И ДРУГЕ ПКПЛНПСТИ ПД КПЈИХ ЗАВИСИ 
ПРИХВАТЉИВПСТ  ППНУДА   

10.1. УСЛПВИ ПЛАЋАОА  
 

За Партију 1 

Нарушилац ће плаћаое изврщити накпн исппруке дпбра и дпстављаоа рашуна, у рпку пд 45 дана, а у 

складу са Закпнпм п рпкпвима измиреоа нпвшаних пбавеза у кпмерцијалним трансакцијама („Сл. 

гласник РС“ бр. 119/12, 68/2015 и 113/2017)  

Ппнуђаш је дужан да у фактури, а приликпм фактурисаоа, пбавезнп наведе: брпј набавке и брпј 

угпвпра. 
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За Партију 2 

Плаћаое за изврщену услугу пдржаваоа за претхпдни месец врщи се у текућем месецу. Уз рашун се 

дпставља и Извещтај п пбављеним активнпстима. Рпк за плаћаое рашуна је 45 дана пд пријема рашуна 

а у складу са Закпнпм п рпкпвима измиреоа нпвшаних пбавеза у кпмерцијалним трансакцијама („Сл. 

гласник РС” бр. 119/2012 и 68/2015). 

Ппнуђаш је дужан да у фактури, а приликпм фактурисаоа, пбавезнп наведе: брпј набавке и брпј 

угпвпра. 

 
10.2. МЕСТП РЕАЛИЗАЦИЈЕ УСЛУГЕ 
Пбјекат Нарушипца,  Дущана Васиљева 8, Нпви Сад, уз присуствп Нарушипца. 
 
10.3. РПК ИСППРУКЕ 
 
За Партију 1 
Рпк исппруке је 45 дана пд дана закљушеоа угпвпра. 
 
10.4.ГАРАНТНИ РПК 
 
За Партију 1 
Гарантни рпк за исппрушене свишеве је минималнп 24 месец и ппшиое да теше пд дана пптписиваоа 
Записника п примппредаји. 

Укпликп за време гарантнпг рпка дпђе дп прпблема у раду исппрушене ппреме-свишева пбавеза 
Ппнуђаша је да изврщи ппправку или замену неисправнпг уређаја исправним истих или бпљих 
карактеристика са исппрукпм делпва следећег раднпг дана пд дана кпнстатације квара. 
 
10.5.РПК ВАЖЕОА ППНУДЕ 
 
За Партију 1и 2 
Ппнуда мпра да важи најмаое 40 дана пд дана јавнпг птвараоа Ппнуда. 
У слушају да Ппнуђаш наведе краћи рпк важеоа ппнуде, ппнуда се пдбија. 
 
10.6. РПК ЗАКЉУЧЕОА УГПВПРА 
 
За Партију 1 и 2 
Угпвпр се закљушује истекпм рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права из шлана 149. Закпна п 
јавним набавкама. 
 
10.7. ТРАЈАОЕ УГПВПРА 
 
За Партију 1 и 2 
Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа и важи 12 месеци пд дана ступаоа на снагу. 
 

11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КПЈИ МПРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ППНУДИ 

Цена мпра бити исказана у динарима, са и без ппреза на дпдату вреднпст, са урашунатим свим 
трпщкпвима кпје Ппнуђаш има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за пцену ппнуде 
узимати у пбзир цена без ппреза на дпдату вреднпст. 

У цену је урашуната цена предмета јавне набавке. 
Цена је фиксна и не мпже се меоати.  
Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у складу са шланпм 92. 
Закпна. 
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Акп ппнуђена цена укљушује увпзну царину и друге дажбине, Ппнуђаш је дужан да тај деп пдвпјенп 
искаже у динарима.  
  
12. ППДАЦИ П ДРЖАВНПМ ПРГАНУ ИЛИ ПРГАНИЗАЦИЈИ, ПДНПСНП ПРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ 
ТЕРИТПРИЈАЛНЕ АУТПНПМИЈЕ  ИЛИ ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ ГДЕ СЕ МПГУ БЛАГПВРЕМЕНП ДПБИТИ 
ИСПРАВНИ ППДАЦИ П ППРЕСКИМ ПБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 
ЗАППШЉАВАОУ, УСЛПВИМА РАДА И СЛ., А КПЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕОЕ УГПВПРА П ЈАВНПЈ 
НАБАВЦИ  

Ппдаци п ппреским пбавезама се мпгу дпбити у Ппрескпј управи, Министарства финансија и привреде. 
Ппдаци п защтити живптне средине се мпгу дпбити у Агенцији за защтиту живптне средине и у 
Министарству енергетике, развпја и защтите живптне средине. 
Ппдаци п защтити при заппщљаваоу и услпвима рада се мпгу дпбити у Министарству рада, 
заппщљаваоа и спцијалне пплитике. 
 
13. ППДАЦИ П ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ППДНПШЕОА, ВИСИНИ И РПКПВИМА ПБЕЗБЕЂЕОА 
ИСПУОЕОА ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА 
1. Меница за за дпбрп извршеое угпвпра 
Ппнуђаш је, укпликп му буде дпдељен угпвпр, у пбавези да пбезбеди Нарушипцу 1 (једну), бланкп сплп 
меницу зa дпбрп извршеое угпвпра, безуслпвнп и непппзивп наплативу, заједнп са пппуоеним, 
пптписаним и пвереним Менишним писмпм – пвлащћеоем (Пбразац брпј 7) и Пптврду п регистрaцији 
менице кпд Нарпдне банке Србије кпје ће Ппнуђаш дпставити Нарушипцу приликпм пптписиваоа 
угпвпра. 
Менишнп писмп – пвлащћеое (Пбразац брпј 7 зa дпбрп извршеое угпвпра, мпра бити пппуоенп у 
висини пд 10% вреднпсти ппнуде без ПДВ. 
Ппнуђаш је, укпликп му буде дпдељен угпвпр, у пбавези да Нарушипцу дпстави пверене пптписе лица 
пвлащћених за заступаое кпји су пверени пд стране пргана надлежнпг за пвераваое(ПП пбразац). 
Нарушилац ће имати правп да наплати деп или пуни изнпс менице у слушајевима када Ппнуђаш не 
изврщава свпје пбавезе на нашин предвиђен угпвпрпм. 
Нереализпване менице зa дпбрп извршеое угпвпра, ће бити враћене Исппрушипцу накпн истека 
угпвпра, у рпку пд 5 дана пд упућиваоа писанпг захтева. 
 
2. Меница за птклаоаое грешака у гарантнпм рпку  
Ппнуђаш је, укпликп му буде дпдељен угпвпр, у пбавези да пбезбеди Нарушипцу 2 (две), бланкп сплп 
менице за птклаоаое грешака у гарантнпм рпку, безуслпвнп и непппзивп наплативе, заједнп са два 
пппуоена, пптписана и пверена Менишна писма – пвлащћеоем (Пбразац бр. 7-1), (меничнп писмп - 
Образац бр. 7-1 се прилаже и кап саставни деп ппнуде).  
Пптврду п регистрaцији менице кпд Нарпдне банке Србије, кап и пверене пптписе лица пвлашћених 
за заступаое кпји су пверени пд стране надлежнпг пргана (ОП пбразац), Ппнуђаш је дужан дпставити 
Нарушипцу приликпм пптписиваоа угпвпра.  
Свакп менишнп писмп – пвлащћеое (Пбразац бр. 7-1) за птклаоаое грешака у гарантнпм рпку мпра 
бити пппуоенп у висини пд пп 5% вреднпсти угпвпра без ПДВ. 
Нарушилац ће имати правп да наплати деп или пуни изнпс менице у слушајевима када Ппнуђаш не 
изврщава свпје пбавезе на нашин предвиђен угпвпрпм. 
Нереализпвана меница за птклаоаое грещака у гарантнпм рпку биће враћена Исппрушипцу на оегпв 
писани захтев, и тп 15 дана накпн истека гарантнпг рпка, а у рпку пд пет дана пд дана пријема захтева. 
 
14. ЗАШТИТА ППВЕРЉИВПСТИ ППДАТАКА КПЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ППНУЂАЧИМА НА 
РАСППЛАГАОЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ОИХПВЕ ППДИЗВПЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи ппверљиве инфпрмације кпје Нарушилац ставља на распплагаое. 
Ппдаци кпје Ппнуђаш пправданп пзнаши кап ппверљиве биће кприщћени самп за намене јавнпг ппзива 
и неће бити дпступне никпм изван круга лица кпја буду укљушена у ппступак јавне набавке. Пви ппдаци 
неће бити пбјављени приликпм птвараоа Ппнуда, нити у наставку ппступка или касније. 



 

 

Кпнкурсна дпкументација за јавну набавку мале вреднпсти ЈН ПП 44/18 МВ   26/ 50 

 

 

Кап ппверљива Ппнуђаш мпже пзнашити дпкумента кпја садрже лишне ппдатке кпје не  садржи ниједан 
јавни регистар или кпји на други нашин нису дпступни, кап и ппслпвне ппдатке кпји су прпписима или 
интерним актима Ппнуђаша пзнашени кап ппверљиви. 
Нарушилац ће кап ппверљива третирати пна дпкумента кпја у деснпм гпроем углу великим слпвима 
имају исписанп ''ППВЕРЉИВП'', а исппд тпга пптпис лица кпје је пптписалп Ппнуду. Акп се ппверљивим 
сматра самп ппједини ппдатак у дпкументу, ппверљиви деп мпра бити ппдвушен црвенп, а у истпм 
реду уз десну ивицу мпра бити исписанп ''ППВЕРЉИВП''. 
Нарушилац не пдгпвара за ппверљивпст ппдатака кпји нису пзнашени на гпре наведени нашин. 
Акп се кап ппверљиви пзнаше ппдаци кпји не пдгпварају гпре наведеним услпвима, Нарушилац ће 
ппзвати Ппнуђаша да уклпни пзнаку ппверљивпсти. Ппнуђаш ће тп ушинити такп щтп ће оегпв 
представник изнад пзнаке ппверљивпсти написати ''ПППЗИВ'', уписати датум и време и пптписати се. 
Акп Ппнуђаш у рпку кпји пдреди Нарушилац не пппзпве ппверљивпст дпкумента, Нарушилац ће пдбити 
Ппнуду у целини. 
Неће се сматрати ппверљивпм цена и пстали ппдаци из ппнуде кпји су пд знашаја за примену 
елемената критеријума и рангираое ппнуде. 
 
15. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАШОЕОА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАОЕМ ППНУДЕ 

Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику путем ппщте на адресу нарушипца: ЈКП „Инфпрматика“ 
Нпви Сад, електрпнске ппщте на e-mail: javne.nabavke@nsinfo.co.rs или факспм на брпј: 021/ 528-014 
тражити пд нарушипца дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде, 
најкасније 5 дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуде.  
Наппмена: захтев за дпдатних ппјашоеоем се пбавезнп дпатавља наручипцу факспм или мејлпм 
или преппрученпм ппштпм, сваким радним данпм (ппнедељак – петак) у интервалу пд 7 дп 15 
часпва. За захтеве пристигле накпн напред утврђенпг времена, сматраће се да су стигли првпг 
нареднпг раднпг дана. 
Нарушилац ће заинтереспванпм лицу у рпку пд 3 (три) дана пд дана пријема захтева за дпдатним 
инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, пдгпвпр дпставити у писанпм пблику и 
истпвременп ће ту инфпрмацију пбјавити на Ппрталу јавних набавки и на свпјпј интернет страници.  
Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа упућују се са наппменпм „Захтев за дпдатним инфпрмацијама 
или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, ЈН ПП 44/18 МВ.  
Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију 8 или маое дана пре истека рпка за 
ппднпщеое ппнуда, дужан је да прпдужи рпк за ппднпщеое ппнуда и пбјави пбавещтеое п 
прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда.  
Пп истеку рпка предвиђенпг за ппднпщеое ппнуда нарушилац не мпже да меоа нити да дппуоује 
кпнкурсну дпкументацију.  
Тражеое дпдатних инфпрмација или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде телефпнпм није 
дпзвпљенп.  
Кпмуникација у ппступку јавне набавке врщи се искљушивп на нашин пдређен шланпм 20. Закпна. 
 
16. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ПД ППНУЂАЧА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА И КПНТРПЛА КПД ППНУЂАЧА 
ПДНПСНП ОЕГПВПГ ППДИЗВПЂАЧА  

Ппсле птвараоа ппнуда нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда да у писанпм пблику захтева 
пд Ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу, вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, 
а мпже да врщи кпнтрплу (увид) кпд Ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша (шлан 93. Закпна).  

Укпликп нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп изврщити кпнтрплу 
(увид) кпд Ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша, нарушилац ће Ппнуђашу пставити примерени рпк 
да ппступи пп ппзиву нарушипца, пднпснп да пмпгући нарушипцу кпнтрплу (увид) кпд Ппнуђаша, кап и 
кпд оегпвпг ппдизвпђаша.  
Нарушилац мпже уз сагласнпст Ппнуђаша да изврщи исправке рашунских грещака упшених приликпм 
разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа.  
У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена. 

mailto:javne.nabavke@nsinfo.co.rs
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Акп се Ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап 
неприхватљиву.  
 
17. ДПДАТНП ПБЕЗБЕЂЕОЕ ИСПУОЕОА УГПВПРНИХ ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА СА НЕГАТИВНПМ 
РЕФЕРЕНЦПМ 

Нарушилац мпже пдбити ппнуду укпликп ппседује дпказ из шлана 82. Закпна кпјим се пптврђује да 
ппнуђаш има негативну референцу за перипд пд претхпдне три гпдине пре пбјављиваоа ппзива за 
ппднпщеое ппнуда. Укпликп таквпм ппнуђашу буде дпдељен угпвпр, дужан је да у тренутку 
закључеоа угпвпра преда нарушипцу банкарску гаранцију за дпбрп извршеое ппсла, кпја ће бити са 
клаузулама: безуслпвна и платива на први ппзив. Банкарска гаранција за дпбрп изврщеое ппсла 
издаје се у висини пд 15%  пд укупне вреднпсти угпвпра без ПДВ-а, са рпкпм важнпсти кпји је 30 
(тридесет) дана дужи пд истека рпка за кпнашнп изврщеое ппсла. Акп се за време трајаоа угпвпра 
прпмене рпкпви за изврщеое угпвпрне пбавезе, важнпст банкарске гаранције за дпбрп изврщеое 
ппсла мпра да се прпдужи. 
 
18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ СЕ 
ДПДЕЉУЈЕ УГПВПР И МЕТПДПЛПГИЈА ЗА ДПДЕЛУ ППНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

Избпр најппвпљније ппнуде ће се изврщити применпм критеријума „најнижа ппнуђена цена“.  
 
19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДПДЕЛУ УГПВПРА У 
СИТУАЦИЈИ КАДА ППСТПЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ППНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРПЈЕМ ППНДЕРА ИЛИ ИСТПМ 
ППНУЂЕНПМ ЦЕНПМ  

Укпликп две или вище ппнуда имају исту  најнижу ппнуђену цену, биће изабрана ппнуда  кпја је раније 
запримљена пд стране Нарушипца. 
Резервни елементи критеријума:  
Разрада критеријума (укпликп 2 или вище ппнуђаша дпставе ппнуду са идентишнпм ппнуђенпм ценпм):  
Укпликп 2 или вище ппнуђаша дпставе ппнуду са идентишнпм ппнуђенпм ценпм, преднпст при дпдели 
угпвпра ће имати ппнуда са дужим гарантним рпкпм. 
Укпликп ни накпн примене наведенпг резервнпг елемента критеријума није мпгуће дпнети пдлуку п 
дпдели угпвпра, нарушилац ће дпделити угпвпр ппнуђашу кпји буде извушен путем жреба. Нарушилац ће 
писменп пбавестити све ппнуђаше кпји су ппднели ппнуде п датуму када ће се пдржати извлашеое 
путем жреба. Жребпм ће бити пбухваћене самп пне ппнуде кпје имају једнаку најнижу ппнуђену цену 
и исти гарантни рпк. Извлашеое путем жреба нарушилац ће изврщити јавнп, у присуству ппнуђаша, и тп 
такп щтп ће називе ппнуђаша кпји имају једнаку најнижу ппнуђену цену и исти гарантни рпк исписати 
на пдвпјеним папирима, кпји су исте велишине и бпје, те ће те папире ставити у кутију пдакле ће извући 
самп један папир. Ппнуђашу шији назив буде на извушенпм папиру биће дпдељен угпвпр. Ппнуђашима 
кпји не присуствују пвпм ппступку нарушилац ће дпставити записник извлашеоа путем жреба. 
 
20. ППШТПВАОЕ ПБАВЕЗА КПЈЕ ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРППИСА  

Ппнуђаш је дужан да у пквиру свпје ппнуде дпстави изјаву дату ппд кривишнпм и материјалнпм 
пдгпвпрнпщћу да је ппщтпвап све пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, 
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да нема забрану пбављаоа 
делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде.  (Пбразац брпј 2). 

21. КПРИШЋЕОЕ ПАТЕНТА И ПДГПВПРНПСТ ЗА ППВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ 
СВПЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права интелектуалне 
свпјине трећих лица снпси Ппнуђаш. 
 
22. НАЧИН И РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ППНУЂАЧА Захтев за защтиту права 
мпже да ппднесе Ппнуђаш пднпснп заинтереспванп лице, кпји има интерес за дпделу угпвпра у 
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кпнкретнпм ппступку јавне набавке и кпји је претрпеп или би мпгап да претрпи щтету збпг ппступаоа 
нарушипца прптивнп пдредбама пвпг закпна. 

Захтев за защтиту права мпже се ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив сваке радое 
нарушипца. псим укпликп Закпнпм није другашије пдређенп 
Захтев за защтиту права ппднпси се нарушипцу, а кппија се истпвременп дпставља Републишкпј 
кпмисији. 
Захтев за защтиту права кпјим се пспправа врста ппступка, садржина ппзива за ппднпщеое ппнуда или 
кпнкурсне дпкументације сматраће се благпвременим акп је примљен пд стране нарушипца најкасније 
седам дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин дпстављаоа и укпликп је 
ппднпсилац захтева у складу са шланпм 63. став 2. пвпг закпна указап нарушипцу на евентуалне 
недпстатке и неправилнпсти, а нарушилац исте није птклпнип. 
Захтев за защтиту права кпјим се пспправају радое кпје нарушилац предузме пре истека рпка за 
ппднпщеое ппнуда, а накпн истека рпка из шлана 149. став 3. Закпна сматраће се благпвременим 
укпликп је ппднет најкасније дп истека рпка за ппднпщеое ппнуда. 
Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра или пдлуке п пбустави ппступка, рпк за ппднпщеое захтева 
за защтиту права је десет дана пд дана пбјављиваоа пдлуке на Ппрталу јавних набавки. 
Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у ппступку јавне набавке 
акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за оегпвп ппднпщеое пре истека 
рпка за ппднпщеое захтева из шлана 149 став 3. и 4., а ппднпсилац захтева га није ппднеп пре истека 
тпг рпка. 
Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд стране истпг 
ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за кпје је ппднпсилац 
захтева знап или мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг захтева. 
Захтев за защтиту права не задржава даље активнпсти нарушипца у ппступку јавне набавке у складу са 
пдредбама шлана 150. пвпг закпна. 
Нарушилац пбјављује пбавещтеое п ппднетпм захтеву за защтиту права на Ппрталу јавних набавки и на 
свпјпј интернет страници најкасније у рпку пд два дана пд дана пријема захтева за защтиту права. 
Ппднпсилац захтева за защтиту права је дужан да на жирп рашун бучета Републике Србије брпј 840-
30678845-06, щифра плаћаоа: 153, ппзив на брпј 97 брпј или пзнака јавне набавке, сврха уплате: 
Републишка административна такса са назнакпм јавне набавке на кпју се пднпси (брпј или друга пзнака 
кпнкретне јавне набавке), кприсник: бучет Републике Србије, уплати таксу пд: 60.000 динaрa у ппступку 
јавне набавке мале вреднпсти aкo сe зaхтeв зa зaщтиту прaвa пoднoси прe oтвaрaоa пoнудa. 
Свaкa стрaнкa у пoступку снoси трoщкoвe кoje прoузрoкуje свojим рaдоaмa.  
Aкo je зaхтeв зa зaщтиту прaвa oснoвaн, нaрушилaц мoрa пoднoсиoцу зaхтeвa зa зaщтиту прaвa нa 
писaни зaхтeв нaдoкнaдити трoщкoвe нaстaлe пo oснoву зaщтитe прaвa.  
Aкo зaхтeв зa зaщтиту прaвa ниje oснoвaн, пoднoсилaц зaхтeвa зa зaщтиту прaвa мoрa нaрушиoцу нa 
писaни зaхтeв нaдoкнaдити трoщкoвe нaстaлe пo oснoву зaщтитe прaвa.  
Aкo je зaхтeв зa зaщтиту прaвa дeлимишнo усвojeн, Рeпублишкa кoмисиja oдлушуje дa ли ћe свaкa 
стрaнкa снoсити свoje трoщкoвe или ћe трoщкoви бити пoдeљeни срaзмeрнo усвojeнoм зaхтeву зa 
зaщтиту прaвa.  
Стрaнкe у зaхтeву мoрajу прeцизнo дa нaвeду трoщкoвe зa кoje трaжe нaкнaду.  
Нaкнaду трoщкoвa мoгућe je трaжити дo дoнoщeоa oдлукe нaрушиoцa, oднoснo Рeпублишкe кoмисиje o 
пoднeтoм зaхтeву зa зaщтиту прaвa.  
O трoщкoвимa oдлушуje Рeпублишкa кoмисиja. Oдлукa Рeпублишкe кoмисиje je изврщни нaслoв.  
Ппступак защтите права Ппнуђаша регулисан је пдредбама шл. 138. - 167. Закпна. 
 
23. РПК У КПЈЕМ ЋЕ УГПВПР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Угпвпр п јавнпј набавци ће бити дпстављен Ппнуђашу кпјем је дпдељен угпвпр у рпку пд 8 дана пд дана 
прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права из шлана 149. Закпна.  
У слушају да је ппднета самп једна ппнуда нарушилац мпже закљушити угпвпр пре истека рпка за 
ппднпщеое захтева за защтиту права, у складу са шланпм 112. став 2. ташка 5) Закпна. 
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Пбразац брпј 5 
 

VI ПБРАЗАЦ ППНУДЕ 
 

Ппнуда бр. ________________ пд __________________ за јавну набавку – Инцестиципнп пдржаваое 
активне мрежне ппреме ЈН ПП 44/18 МВ: 
 
ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ 

Назив Ппнуђача:  
 

Адреса Ппнуђача:  
 

Матични брпј Ппнуђача  
 

Ппрески идентификаципни брпј Ппнуђача 
(ПИБ): 

 

Име пспбе за кпнтакт: 
 

 
 

Електрпнска адреса Ппнуђача (e-mail): 
 

 

Телефпн: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Брпј рачуна Ппнуђача и назив банке:  
 

Лице пвлашћенп за пптписиваое угпвпра  
 

Запкружити начин ппднпшеоа ппнуде 

А) САМПСТАЛНП  

       Б) СА ППДИЗВПЂАЧЕМ (навести назив и седищте свих Ппнуђаша) 

       В) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ (навести назив и седищте свих ушесника у заједнишкпј ппнуди) 

Врста правнпг лица (Запкружити) 

   а) Микрп предузеће  

   б) Малп предузеће  

   в) Средое предузеће  

   г) Великп предузеће  

   д) Гигантскп предузеће  

   е) Физичкп лице  

 
 

Местп и датум:    М.П.    Ппнуђаш: 
 
___________________               ___________________                                                 
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Пбразац брпј 5-1 
 
ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ  

 
1) 

 
Назив ппдизвпђача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

  
Прпценат укупне вреднпсти набавке 
кпји ће извршити ппдизвпђач: 

 

  
Деп предмета набавке кпји ће извршити 
ппдизвпђач: 

 

 
2) 

 
Назив ппдизвпђача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

  
Прпценат укупне вреднпсти набавке 
кпји ће извршити ппдизвпђач: 

 

  
Деп предмета набавке кпји ће извршити 
ппдизвпђач: 

 

 
Наппмена:  
Табелу „Ппдаци п ппдизвпђачу“ пппуоавају самп пни Ппнуђачи кпји ппднпсе ппнуду са ппдизвпђачем, 
а укпликп има већи брпј ппдизвпђача пд места предвиђених у табели, пптребнп је да се наведени 
пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг ппдизвпђача. 
 
 

Местп и датум:                                                           Пптпис пдгпвпрнпг лица  Ппнуђаша 
                                                                                                     или пвлащћенпг шлана групе Ппнуђаша 
                                                                                                                           Пешат и пптпис   

 
_______________________________ 
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Пбразац брпј 5-2 
ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ 
  

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкпј ппнуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкпј ппнуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкпј ппнуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

 
Наппмена:  
Табелу „Ппдаци п учеснику у заједничкпј ппнуди“ пппуоавају самп пни Ппнуђачи кпји ппднпсе 
заједничку ппнуду, а укпликп има већи брпј учесника у заједничкпј ппнуди пд места предвиђених у 
табели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и 
дпстави за свакпг Ппнуђача кпји је учесник у заједничкпј ппнуди. 
 

Местп и датум:                                                        Пптпис пдгпвпрнпг лица  Ппнуђаша 
                                                                                              или пвлащћенпг шлана групе Ппнуђаша 
                                                                                                                    Пешат и пптпис   

 
                                                                                                                                            
______________________________                                                                                  
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Пбразац брпј 5-3 
Партија 1 

 
ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Инцестиципнп пдржаваое активне мрежне ппреме ЈН ПП 44/18 МВ 
 

 

УСЛПВИ ППНУДЕ САДРЖАЈ ППНУДЕ 

Укупна вреднпст ппнуде без ПДВ-а 
(Цена из Пбрасца структуре цена) 

 

Укупна вреднпст ппнуде са ПДВ-пм 
(Цена из Пбрасца структуре цена ) 

 

Услпви плаћаоа 

(кап у ппглављу V, ташка 10, ппдташка 10.1.) 

 

Местп реализације услуге  
(кап у ппглављу V, ташка 10, ппдташка 10.2.) 

 

Рпк исппруке 
(кап у ппглављу V, ташка 10, ппдташка 10.3.) 

 

Гарантни рпк 
(кап у ппглављу V, ташка 10, ппдташка 10.4.) 

 

Рпк важеоа ппнуде 
(кап у ппглављу V, ташка 10, ппдташка 10.5.) 

 

Рпк закључеоа угпвпра 

(кап у ппглављу V, ташка 10, ппдташка 10.6.) 

 

Tрајаое угпвпра 

(кап у ппглављу V, ташка 10, ппдташка 10.7.) 

 

 

Наппмена: 
 

 Кплпна Садржај ппнуде се пппуоава ппдацима из кплпне Услпви ппнуде, или пптврђиваоем 
услпва са „ДА“. 

 Укупна цена без ПДВ и са ПДВ је  цена из Обрасца брпј 5 – Образац структуре цена са 
упутствпм какп да се пппуни. 

 
Укплпкп Ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, група Ппнуђача мпже да се ппредели да пбразац 
ппнуде пптписују и печатпм пверавају сви Ппнуђачи из групе Ппнуђача или група Ппнуђача мпже да 
пдреди једнпг Ппнуђача из групе кпји ће пппунити, пптписати и печатпм пверити пбразац ппнуде. 
 
 

Местп и датум:    М.П.    Ппнуђаш: 
 
___________________               ___________________                                                
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Пбразац брпј 5-4 

Партија 2 
 
ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Инцестиципнп пдржаваое активне мрежне ппреме ЈН ПП 44/18 МВ 
 

 
 

УСЛПВИ ППНУДЕ САДРЖАЈ ППНУДЕ 

Укупна вреднпст ппнуде без ПДВ-а 
(Цена из Пбрасца структуре цена) 

 

Укупна вреднпст ппнуде са ПДВ-пм 
(Цена из Пбрасца структуре цена ) 

 

Услпви плаћаоа 

(кап у ппглављу V, ташка 10, ппдташка 10.1.) 

 

Местп реализације услуге  
(кап у ппглављу V, ташка 10, ппдташка 10.2.) 

 

Рпк важеоа ппнуде 
(кап у ппглављу V, ташка 10, ппдташка 10.5.) 

 

Рпк закључеоа угпвпра 

(кап у ппглављу V, ташка 10, ппдташка 10.6.) 

 

Tрајаое угпвпра 

(кап у ппглављу V, ташка 10, ппдташка 10.7.) 

 

 

Наппмена: 
 

 Кплпна Садржај ппнуде се пппуоава ппдацима из кплпне Услпви ппнуде, или пптврђиваоем 
услпва са „ДА“. 

 Укупна цена без ПДВ и са ПДВ је  цена из Обрасца брпј 5 – Образац структуре цена са 
упутствпм какп да се пппуни. 

 
Укплпкп Ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, група Ппнуђача мпже да се ппредели да пбразац 
ппнуде пптписују и печатпм пверавају сви Ппнуђачи из групе Ппнуђача или група Ппнуђача мпже да 
пдреди једнпг Ппнуђача из групе кпји ће пппунити, пптписати и печатпм пверити пбразац ппнуде. 
 
 

Местп и датум:    М.П.    Ппнуђаш: 
 
___________________               ___________________                                                
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Пбразац брпј 6 
Партија 1 

 
VII ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСТВПМ КАКП ДА СЕ ПППУНИ 

 

Партија 1 - Инвестиципнп пдржаваое активне мрежне ппреме лпкалне рачунарске мреже 
 

 
      Наппмена: 
Јединишна цена мпра да садржи све пснпвне елементе структуре цене, такп да ппнуђена цена ппкрива 
све трпщкпве кпје Ппнуђаш има у реализацији набавке. Цене су у динарима. 
 
Ппнуђач кап саставни деп ппнуде дпставља пппуоен, пптписан и пверен пбразац структура цене - 
пбразац брпј 6 у складу са следећим пбјашоеоима:  

 у кплпну бр. 3 ппд ред. бр. 1 уписује се јединишна цена, без ПДВ-а, у динарима;  

 у кплпни бр. 4 ппд ред. бр. 1 уписује се укупнп ппнуђена цена без ПДВ-а, у динарима, кпја је 
прпизвпд изнпса из кплпне 2 и 3;  

 у кплпну бр. 4 ппд ред. бр. 2 уписује се укупнп ппнуђена цена без ПДВ, у динарима; 

 у кплпни бр. 4 ппд ред. бр. 3 уписује се изнпс укупнпг ПДВ-а, у динарима;  

 у кплпни бр.4 ппд ред. бр. 4 уписује се укупнп ппнуђена цена са ПДВ-пм, у динарима.  
 

 
 
 
 
 
 

Местп и датум:    М.П.    Ппнуђаш: 
 
___________________               ___________________ 

 
 

Р. Бр. Ппис ставке Кпличина 

 
Јединична 

цена 
 

Укупна 
цена без 

ПДВ 

 1 2 3 4 

1 
Исппрука и имплементација активне 
мрежне ппреме (свиша) 

2 кпмада 
  

2 Укупнп без ПДВ:  

3 ПДВ:  

4 Укупнп са ПДВ:  
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Пбразац брпј 6-1 

Партија 2 
 

VII ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСТВПМ КАКП ДА СЕ ПППУНИ 

 

Партија 2 - Инвестиципнп пдржаваое активне мрежне ппреме 
 

 
      Наппмена: 
Јединишна цена мпра да садржи све пснпвне елементе структуре цене, такп да ппнуђена цена ппкрива 
све трпщкпве кпје Ппнуђаш има у реализацији набавке. Цене су у динарима. 
 
Ппнуђач кап саставни деп ппнуде дпставља пппуоен, пптписан и пверен пбразац структура цене - 
пбразац брпј 6 у складу са следећим пбјашоеоима:  

 у кплпну бр. 3 ппд ред. бр. 1 уписује се јединишна цена, без ПДВ-а, у динарима;  

 у кплпни бр. 4 ппд ред. бр. 1 уписује се укупнп ппнуђена цена без ПДВ-а, у динарима, кпја је 
прпизвпд изнпса из кплпне 2 и 3;  

 у кплпну бр. 4 ппд ред. бр. 2 уписује се укупнп ппнуђена цена без ПДВ, у динарима; 

 у кплпни бр. 4 ппд ред. бр. 3 уписује се изнпс укупнпг ПДВ-а, у динарима;  

 у кплпни бр.4 ппд ред. бр. 4 уписује се укупнп ппнуђена цена са ПДВ-пм, у динарима.  
 

 
 
 
 
 
 

Местп и датум:    М.П.    Ппнуђаш: 
 
___________________               ___________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Р. Бр. Ппис ставке Кпличина 
 

Јед. мере 

Јединична 
цена 

 

Укупна 
цена без 

ПДВ 

 1 2  3 4 

1 
Пбнпва ппдрщке/ лиценци 
за Exreme Networks уређаје 

12 
месеци   

2 Укупнп без ПДВ:  

3 ПДВ:  

4 Укупнп са ПДВ:  
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Пбразац брпј  7 
МЕНИЧНП ПИСМП – ПВЛАШЋЕОЕ 

ЗА КПРИСНИКА БЛАНКП СПЛП МЕНИЦА 
 
Ппверилац: JКП «ИНФПРМАТИКА» Нпви Сад, Булевар цара Лазара 3, Нпви Сад са текућим рашунпм: 
брпј 355-0003200238152-61 кпд Впјвпђанске банке. 
 
Предајемп Вам 1 (једну) бланкп, сплп меницу (зa дпбрп извршеое угпвпра) серијски 
брпј:___________________и пвлащћујемп JКП «ИНФПРМАТИКА» Нпви Сад, кап Ппверипца, да је мпже 
пппунити на изнпс пд:_____________________динара, и слпвима: 
_______________________________________________________________________________за изнпс 
дуга са свим припадајућим пбавезама и трпщкпвима пп пснпву Угпвпра бр.______________________ 
пд _____________________или ппследоег Анекс-а прпистеклпг из пвпг угпвпра и пвлащћујемп JКП 
«ИНФПРМАТИКА» Нпви Сад, да безуслпвнп и непппзивп, без прптеста и трпщкпва, вансудски, прекп 
_______________________________ (назив банке), изврщи наплату са свих рашуна Предузећа 
______________________________________ из оегпвих нпвшаних средстава, пднпснп друге импвине. 
Менице су важеће и у слушају да у тпку трајаоа или накпн дпспећа напред наведенпг Угпвпра, или 
ппследоег Анекс-а прпистеклпг из оега, дпђе дп прпмена лица пвлащћених за распплагаое 
средствима на текућем рашуну Дужника, статусних прпмена кпд Дужника, псниваоа нпвих правних 
субјеката пд стране Дужника и др. 
 
Менице се мпгу ппднети на наплату најраније пп дпспећу пбавеза из наведенпг Угпвпра или оегпвпг 
ппследоег Анекс-а. 
 
Местп и датум издаваоа Пвлащћеоа 

                                                                                                
________________________________________ 

                                                                                                               Назив дужника 
                                                                                          
________________________________________ 

                                                                                                                       адреса 
                                                                                  тек.рн.бр. ____________________________ кпд 
                                                                                  ____________________________ (назив банке) 

                                                                                              
________________________________________ 

                                                                                  (адреса банке кпд кпје је дужник птвприп рашун) 
                                                                                 ПИБ дужника: ____________________________, 
                                                                                 матишни брпј дужника_____________________: 
                      
                                                                                   
                                                                                                 Дужник – издавалац меница 
 
                                М.П.                                                    _____________________________ 
 
НАППМЕНА:  Пбразац треба да буде пптписан и печатиран пд стране пвлащћенпг лица.               

Пбразац кппирати пп пптреби. 
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         Пбразац брпј  7-1 

                                                       МЕНИЧНП ПИСМП – ПВЛАШЋЕОЕ 
           ЗА КПРИСНИКА БЛАНКП СПЛП МЕНИЦА 

ЈН ПП 44/18 ПП  
 

Ппверилац: ЈКП „Инфпрматика“ Нпви Сад, Булевар цара Лазара 3, Нпви Сад, рашунпм: брпј 355-
0003200238152-61 кпд Впјвпђанске банке. 
 
Предајемп Вам бланкп, сплп меницу (за птклаоаое грешака у гарантнпм рпку), серијски 
брпј:___________________и пвлащћујемп ЈКП „Инфпрматика“ Нпви Сад, Булевар цара Лазара 3, Нпви 
Сад кап Ппверипца, да их мпже пппунити на изнпс пд:_________________________динара, и 
слпвима:______________________________________________________________________________ за 
изнпс дуга са свим припадајућим пбавезама и трпщкпвима пп пснпву Угпвпра бр.______________ пд 
__________ и пвлащћујемп ЈКП „Инфпрматика“ Нпви Сад, Булевар цара Лазара 3, Нпви Сад, да 
безуслпвнп и непппзивп, без прптеста и трпщкпва, вансудски, прекп ____________________, изврщи 
наплату са свих рашуна Предузећа _________________________ из оегпвих нпвшаних средстава, 
пднпснп друге импвине. 
Менице су важеће и у слушају да у тпку трајаоа или накпн дпспећа напред наведенпг угпвпра, или 
ппследоег Анекс-а прпистеклпг из оега, дпђе дп прпмена лица пвлащћених за распплагаое 
средствима на текућем рашуну Дужника, статусних прпмена кпд Дужника, псниваоа нпвих правних 
субјеката пд стране Дужника и др. 
 
Менице се мпгу ппднети на наплату најраније пп дпспећу пбавеза из наведенпг Угпвпра или оегпвпг 
ппследоег Анекс-а. 
 
Местп и датум издаваоа Пвлащћеоа 
                                                                   _________________________________________ 
                                                                                                     Назив дужника 
                                                                   __________________________________________ 
                                                                                                             адреса 
                                                                   тек.рн.бр. _____________________________ кпд 
                                                                   ______________________________ (назив банке) 
                                                                   _____________________________________ 
                                                                         (адреса банке кпд кпје је дужник птвприп рашун) 
                                                                    ПИБ дужника: ____________________________, 
                                                                    матишни брпј дужника______________________: 
                      
                                                                                   
                                                                                            Дужник – издавалац меница 
                                М.П.                                                  __________________________ 
 
 
НАППМЕНА:  Пбразац треба да буде пверен пешатпм и пптписан пд стране пвлащћенпг лица 
Ппнуђаша или пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша. 
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Пбразац брпј 8 

Партија 1  
 

 
ППТВРДА ЗА МРЕЖНУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

 
 

 
Дана _________________се, ______________________________, брпј лишне карте___________________ 
     (Име и презиме) 
 

За ппнуђаша______________________________улица______________________________брпј 

 

_______     уппзнап са ппстпјећпм мрежнпм инфраструктурпм у систем сали ЈКП „Инфпрматика“  

 

Нпви Сад, улица Булевар цара Лазара 3 Нпви Сад. 

 

Пва пптврда се дпставља уз ппнуду кап оен саставни деп. 
 
 
 
 

                    Нарушилац  
    М. П.  

                                                          ________________________________ 
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Пбразац брпј  9 
Партија 1 

VIII МПДЕЛ УГПВПРА  
за набавку услуга 

ИНВЕСТИЦИПНП ПДРЖАВАОЕ АКТИВНЕ МРЕЖНЕ ППРЕМЕ 
ЈН ПП 44/18 МВ  

 
Закључен дана ______________________    између: 
 
ЈКП „Инфпрматика“ Нпви Сад  
са седищтем у Нпвпм Саду, ул. Булевар цара Лазара 3  
ПИБ: 101651557, Матишни брпј: 08023182 
Брпј рашуна: 355-3200238152-61  Назив банке: Впјвпђанска банка А. Д. – Нпви Сад 
Телефпн: 021/489-50-10 Телефакс: 021/528-014 
кпје заступа: директпр Ненад Барац, дипл. меначер 
(у даљем, тексту: Нарушилац) 
 
и 
__________________________________________________ 
са седиштем у ____________________, улица _______________________,  
ПИБ: _________________ Матични брпј: ___________________ 
Брпј рачуна: ___________________________ Назив банке: _________________________, 
Телефпн: ___________________Телефакс:__________________________ 
кпга заступа ________________________________________ 
(у даљем тексту: Извршилац), 
 
Заједнп са: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
*(пстали из групе ппнуђаша) 
 
НАПОМЕНА: мпдел угпвпра кпји је саставни деп кпнкурсне дпкументације, ппнуђач пппуоава у 
складу са ппнудпм и пверава печатпм и пптписпм, чиме пптврђује да је сагласан са садржинпм 
мпдела угпвпра. Ппља пзначена испрекиданпм линијпм ппнуђач није дужан да пппуни – иста ће бити 
пппуоена пд стране Наручипца  приликпм закључиваоа угпвпра. 
*У случају ппднпшеоа заједничке ппнуде, пднпснп ппнуде са учешћем ппдизвпђача, у мпделу угпвпра 
мпрају бити наведени сви ппнуђачи из групе ппнуђача, пднпснп сви ппдизвпђачи. 
 
Оснпв угпвпра: 
ЈН Брпј: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ . 
Брпј и датум пдлуке п дпдели угпвпра:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Ппнуда изабранпг ппнуђача бр. _ _ _ _ _ _ _пд_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Предмет угпвпра 

Члан 1. 
 

Предмет угпвпра је јавна набавка услуге –Инвестиципнп пдржаваое активне мрежне ппреме ЈН 
ПП 44/18 МВ (у даљем тексту: Услуга), Партија 1, Инцестиципнп пдржаваое активне мрежне ппреме 
лпкалне рашунарске мреже, у свему према захтеву Нарушипца и ппнуде Изврщипца кпја је заведена кпд 
Нарушипца ппд  брпјем _ _ _ _ _ _ _  пд _ _ _ _ _ _ _ _ и кпја са технишкпм спецификацијпм шини саставни 
деп пвпг угпвпра.    
         Пбрасци брпј 1-1, 1-2, 1-3, 4-3 и 5 прилажу се угпвпру и шине оегпв саставни деп.   
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Вреднпст угпвпра 

Члан 2. 
 

          Вреднпст Услуге изнпси _________________ динара без ПДВ, пднпснп ____________________ 
динара са ПДВ-пм. 
         Угпвпрена цена и јединишна цена су фиксне. 
 У цену је урашунат дплазак Изврщипца на местп реализације Услуге. 
 Изврщилац је дужан да у фактури, а приликпм фактурисаоа, пбавезнп наведе:  
- брпј набавке; 
- брпј угпвпра. 
           Финансираое: Сппствена средства. 
 
Услпви плаћаоа 

Члан 3. 
 

               Нарушилац ће плаћаое изврщити накпн исппруке свишева, а у рпку пд 45 дана пд дана 

дпстављаоа рашуна, у складу са Закпнпм п рпкпвима измиреоа нпвшаних пбавеза у кпмерцијалним 

трансакцијама („Сл. гласник РС“,  бр. 119/2012, 68/2015 и  113/2017). 
 
 
Местп реализације Услуге 

Члан 4. 
 

               Местп реализације Услуге је у прпстпријама Нарушипца, на адреси Дущана Васиљева бр. 8 
Нпви  Сад, уз присуствп Нарушипца. 
 
Рпк исппруке 
 

Члан 5. 
 

           Рпк исппруке свишева  је 45 дана пд дана закљушеоа угпвпра. 
           Представници Изврщипца и Нарушипца ће исппруку свишева кпнстатпвати пптписиваоем 
Записника п примппредаји.  
 
Гарантни рпк 

Члан 6. 
 
              Гарантни рпк за исппрушене свишеве је _____________( минималнп 24 месеца) месеца и ппшиое 
да теше пд дана пптписиваоа Записника п примппредаји. 

Укпликп за време гарантнпг рпка дпђе дп прпблема у раду исппрушених свишева пбавеза 
Изврщипца је да изврщи ппправку или замену неисправнпг уређаја исправним, истих или бпљих 
карактеристика пд замеоенпг. 

Изврщилац се пбавезује да исппруку делпва изврщи следећег раднпг дана пд дана пријаве 
квара. 
 
Средства финансијскпг пбезбеђеоа 

Члан 7. 
 

Изврщилац је у пбавези да пбезбеди Нарушипцу 1 (једну) бланкп сплп меницу, безуслпвнп и 
непппзивп наплативу, за дпбрп изврщеое угпвпра заједнп са једним пппуоеним, пптписаним и 
пвереним менишним писмпм – пвлащћеоем кап и пптврду п регистрaцији менице кпд Нарпдне банке 
Србије. 
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Менишнп писмп – пвлащћеое за дпбрп изврщеое угпвпра мпра бити пппуоенп у висини пд 
10% вреднпсти угпвпра без ПДВ-а. 

Изврщилац је у пбавези да Нарушипцу дпстави пверене пптписе лица пвлащћених за заступаое 
кпји су пверени пд стране пргана надлежнпг за пвераваое (ПП пбразац). 

Нарушилац ће имати правп да наплати деп или пуни изнпс бланкп сплп менице у слушајевима 
када Изврщилац не изврщава свпје пбавезе на нашин предвиђен угпвпрпм. 
              Меница има рпк важеоа најмаое пет дана накпн истека угпвпра 
               Нереализпвана меница зa дпбрп изврщеое угпвпра биће враћена Изврщипцу на оегпв писани 
захтев накпн истека рпка важеоа менице, а у рпку пд 5 дана пд дана пријема писанпг захтева. 

 
Члан 8. 

 
Изврщилац је у пбавези да пбезбеди Нарушипцу 2  (две), бланкп менице, безуслпвнп и 

непппзивп наплативе, за птклаоаое грещака у гарантнпм рпку, заједнп са 2 (два) пппуоена, пптписана 
и пверена Менишна писма – пвлащћеоа кап и пптврду п регистрaцији меница кпд Нарпдне банке 
Србије.  

Свакп менишнп писмп – пвлащћеое за птклаоаое грещака у гарантнпм рпку мпра бити 
пппуоенп у висини пд пп 5 % вреднпсти Угпвпра без ПДВ-а. 
           Нарушилац ће имати правп да наплати деп или пуни изнпс бланкп меница у слушајевима када 
Извщилац не изврщава свпје пбавезе на нашин предвиђен угпвпрпм. 
           Менице имају рпк важеоа најмаое пет дана накпн истека угпвпра. 
           Нереализпване менице за птклаоаое грещака у гарантнпм рпку ће бити враћене Изврщипцу на 
оегпв писани захтев накпн истека рпка важеоа меница, а у рпку пд пет дана пд дана пријема захтева. 

 
Казнене пдредбе 

Члан 9. 
 

Укпликп Услуга не буде реализпвана у угпвпренпм рпку из разлпга кпји се мпгу приписати 
Изврщипцу и укпликп Изврщилац не ппщтује пдредбе пвпг угпвпра, исти је пбавезан да на захтев 
Нарушипца плати угпвпрну казну пд 0,2 % пд укупне вреднпсти Угпвпра за сваки дан закащоеоа, а 
највище дп 10% вреднпсти угпвпра. 

Нарушилац има правп на угпвпрну казну за сваки дан закащоеоа и када Изврщилац изврщи 
Услугу са закащоеоем и када Изврщилац уппщте не изврщи Услугу. 

Нарушилац има правп на наплату угпвпрне казне и без ппсебнпг пбавещтеоа Изврщипца. 
Наплата угпвпрене казне не искљушује правп Нарушипца на накнаду щтете. 
Нарушилац неће бити у пбавези да плати цену за Услугу све дпк Изврщилац не дпстави средствп 

финасијскпг пбезбеђеоа у складу са пвим угпвпрпм. 
 

Трајаое угпвпра 
Члан  10. 

 
Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа и важи 12 месеци пд дана ступаоа на снагу. 

 
Пстале пдредбе 

Члан  11. 
 

За све щтп није предвиђенп пвим угпвпрпм примеоиваће се пдредбе важећих  
закпнских прпписа. 

Нарушилац у свакпм мпменту мпже раскинути пвај Угпвпр где је птказни рпк 15 дана пд дана 
дпстављаоа писанпг пбавещтеоа. 
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Члан 12. 
 

Све евентуалне сппрпве из Угпвпра угпвпрне стране ће настпјати да реще сппразумнп, а 
укпликп се не ппстигне сппразум, угпвара се надлежнпст суда у Нпвпм Саду. 

 
Члан 13. 

 
Угпвпр је сашиоен у 4 (шетири) истпветна примерка пд кпјих свака угпвпрна страна задржава пп 

2 (два) примерка. 
 

          
            ИЗВРШИЛАЦ                                                                                            НАРУЧИЛАЦ 
                       

                           
_________________________                                                                     ________________________ 
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Пбразац брпј 9-1 

Партија 2 
VIII МПДЕЛ УГПВПРА  

за набавку услуга 
ИНВЕСТИЦИПНП ПДРЖАВАОЕ АКТИВНЕ МРЕЖНЕ ППРЕМЕ 

ЈН ПП 44/18 МВ  
 

Закључен дана ______________________    између: 
 
ЈКП „Инфпрматика“ Нпви Сад  
са седищтем у Нпвпм Саду, ул. Булевар цара Лазара 3  
ПИБ: 101651557, Матишни брпј: 08023182 
Брпј рашуна: 355-3200238152-61  Назив банке: Впјвпђанска банка А. Д. – Нпви Сад 
Телефпн: 021/489-50-10 Телефакс: 021/528-014 
кпје заступа: директпр Ненад Барац, дипл. меначер 
(у даљем, тексту: Нарушилац) 
 
и 
__________________________________________________ 
са седиштем у ____________________, улица _______________________,  
ПИБ: _________________ Матични брпј: ___________________ 
Брпј рачуна: ___________________________ Назив банке: _________________________, 
Телефпн: ___________________Телефакс:__________________________ 
кпга заступа ________________________________________ 
(у даљем тексту: Извршилац), 
 
Заједнп са: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
*(пстали из групе ппнуђаша) 
 
НАПОМЕНА: мпдел угпвпра кпји је саставни деп кпнкурсне дпкументације, ппнуђач пппуоава у 
складу са ппнудпм и пверава печатпм и пптписпм, чиме пптврђује да је сагласан са садржинпм 
мпдела угпвпра. Ппља пзначена испрекиданпм линијпм ппнуђач није дужан да пппуни – иста ће бити 
пппуоена пд стране Наручипца  приликпм закључиваоа угпвпра. 
*У случају ппднпшеоа заједничке ппнуде, пднпснп ппнуде са учешћем ппдизвпђача, у мпделу угпвпра 
мпрају бити наведени сви ппнуђачи из групе ппнуђача, пднпснп сви ппдизвпђачи. 
 
Оснпв угпвпра: 
ЈН Брпј: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ . 
Брпј и датум пдлуке п дпдели угпвпра:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Ппнуда изабранпг ппнуђача бр. _ _ _ _ _ _ _пд_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Предмет угпвпра 

Члан 1. 
 

Предмет угпвпра је јавна набавка услуге –Инвестиципнп пдржаваое активне мрежне ппреме ЈН 
ПП 44/18 МВ (у даљем тексту: Услуга), Партија 2, Инцестиципнп пдржаваое активне мрежне ппреме, у 
свему према захтеву Нарушипца и ппнуде Изврщипца кпја је заведена кпд Нарушипца ппд  брпјем _ _ _ 
_ _ _ _  пд _ _ _ _ _ _ _ _ и кпја са технишкпм спецификацијпм шини саставни деп пвпг угпвпра.    
         Пбрасци брпј 1-4, 1-5, 1-6,  4-3 и 5-1 прилажу се угпвпру и шине оегпв саставни деп.   
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Вреднпст угпвпра 

Члан 2. 
 

          Вреднпст Услуге изнпси _________________ динара без ПДВ, пднпснп ____________________ 
динара са ПДВ-пм. 
         Угпвпрена цена и јединишна цена су фиксне. 
 У цену је урашунат дплазак Изврщипца на местп реализације Услуге. 
 Изврщилац је дужан да у фактури, а приликпм фактурисаоа, пбавезнп наведе:  
- брпј набавке; 
- брпј угпвпра. 
           Финансираое: Сппствена средства. 
 
Услпви плаћаоа 

Члан 3. 

          Нарушилац ће плаћаое за изврщену Услугу на месешнпм нивпу, врщити у рпку пд 45 дана 
пд дана пријема рашуна и Извещтаја п пбављеним активнпстима, а у складу са Закпнпм п 
рпкпвима измиреоа нпвшаних пбавеза у кпмерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 
119/2012, 68/2015 и 113/2017). 

 
Местп реализације Услуге 

Члан 4. 
 

               Местп реализације Услуге су прпстприје Нарушипца, на адреси Дущана Васиљева бр. 8, Нпви 
 Сад, уз присуствп Нарушипца. 
 
Начин реализације Услуге 
                                                                                      Члан 5. 
                Изврщилац се пбавезује да превентивнп и кпрективнп пдржава активну мрежну ппрему 
Нарушипца пп мпделу 24/7 щтп ппдразумева: тeлeфoнску/и-мејл пoдрщку зa сoфтwaрe-скe, хaрдwaрe-
скe и мрeжнe прoблeмe, кao и угрaђивaоe тeхнишких пoбoљщaоa нa спeцифицирaнoj oпрeми.  
               Изврщилац je oбaвeзaн дa крoз угoвoр o oдржaвaоу Extreme Networks oпрeмe, oбeзбeди 
кoриснику нajнoвиje firmvare зa зaхтeвaну oпрeму. 
             Пдржаваое се пбезбеђује у трајаоу пд 24 шаса дневнп, 7 дана у недељи уз пбавезу Изврщипца 
да Нарушипцу дпдели инжеоере специјалисте у циљу усппстављаоа технишкпг кпнтакта са 
Нарушипцем. 
 
Средства финансијскпг пбезбеђеоа 

Члан 6. 
 

Изврщилац је у пбавези да пбезбеди Нарушипцу 1 (једну) бланкп сплп меницу, безуслпвнп и 
непппзивп наплативу, за дпбрп изврщеое угпвпра заједнп са једним пппуоеним, пптписаним и 
пвереним менишним писмпм – пвлащћеоем кап и пптврду п регистрaцији менице кпд Нарпдне банке 
Србије. 

Менишнп писмп – пвлащћеое за дпбрп изврщеое угпвпра мпра бити пппуоенп у висини пд 
10% вреднпсти угпвпра без ПДВ-а. 

Изврщилац је у пбавези да Нарушипцу дпстави пверене пптписе лица пвлащћених за заступаое 
кпји су пверени пд стране пргана надлежнпг за пвераваое (ПП пбразац). 

Нарушилац ће имати правп да наплати деп или пуни изнпс бланкп сплп менице у слушајевима 
када Изврщилац не изврщава свпје пбавезе на нашин предвиђен угпвпрпм. 
              Меница има рпк важеоа најмаое пет дана накпн истека угпвпра 
               Нереализпвана меница зa дпбрп изврщеое угпвпра биће враћена Изврщипцу на оегпв писани 
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захтев накпн истека рпка важеоа менице, а у рпку пд 5 дана пд дана пријема писанпг захтева. 
 

Казнене пдредбе 
Члан 7. 

 
Укпликп Услуга не буде реализпвана у угпвпренпм рпку из разлпга кпји се мпгу приписати 

Изврщипцу и укпликп Изврщилац не ппщтује пдредбе пвпг угпвпра, исти је пбавезан да на захтев 
Нарушипца плати угпвпрну казну пд 0,2 % пд укупне вреднпсти Угпвпра за сваки дан закащоеоа, а 
највище дп 10% вреднпсти угпвпра. 

Нарушилац има правп на угпвпрну казну за сваки дан закащоеоа и када Изврщилац изврщи 
Услугу са закащоеоем и када Изврщилац уппщте не изврщи Услугу. 

Нарушилац има правп на наплату угпвпрне казне и без ппсебнпг пбавещтеоа Изврщипца. 
Наплата угпвпрене казне не искљушује правп Нарушипца на накнаду щтете. 
Нарушилац неће бити у пбавези да плати цену за Услугу све дпк Изврщилац не дпстави средствп 

финасијскпг пбезбеђеоа у складу са пвим угпвпрпм. 
 

Трајаое угпвпра 
Члан  8. 

 
Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа и важи 12 месеци пд дана ступаоа на снагу. 

 
Пстале пдредбе 

Члан  9. 
 

За све щтп није предвиђенп пвим угпвпрпм примеоиваће се пдредбе важећих  
закпнских прпписа. 

Нарушилац у свакпм мпменту мпже раскинути пвај Угпвпр где је птказни рпк 15 дана пд дана 
дпстављаоа писанпг пбавещтеоа. 

 
Члан 10. 

 
Све евентуалне сппрпве из Угпвпра угпвпрне стране ће настпјати да реще сппразумнп, а 

укпликп се не ппстигне сппразум, угпвара се надлежнпст суда у Нпвпм Саду. 
 

Члан 11. 
 

Угпвпр је сашиоен у 4 (шетири) истпветна примерка пд кпјих свака угпвпрна страна задржава пп 
2 (два) примерка. 

          
 
 
 

            ИЗВРШИЛАЦ                                                                                            НАРУЧИЛАЦ 
                       

                           
_________________________                                                                     ________________________ 
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Пбразац брпј 10 

 

 

 
 

УГПВПР П НЕПБЈАВЉИВАОУ ИНФПРМAЦИЈА 
 

ЈКП “ИНФПРМАТИКА” Нпви 
Сад 
Булевар цара Лазара 3 
21 000 Нпви Сад 
тел: 021/489-5-000 
фаx: 021/528-014 
e-mail: 
web: www.nsinfo.co.rs 

 
1. ЈКП „ ИНФПРМАТИКА “ Нпви  Сад  са седищтем у Нпвпм Саду, Бул. цара Лазара 3, кпје 

заступа директпр Ненад Барац, дипл. меначер  и 
2. ___________________________________________________________,  кпји заступа 

_________________________ 
 

 
 Закљушују дана  ____________. гпдине.  

 
 МПДЕЛ УГПВПРА П НЕПБЈАВЉИВАОУ ИНФПРМАЦИЈА  

 
 

Члан 1. 
 
Предмет пвпг угпвпра је защтита ппверљивих инфпрмација кпје су предмет угпвараоа и сарадое ЈКП 
„ИНФПРМАТИКА „ Нпви  Сад  и _________________ ( у даљем тексту: Угпвпрне стране). 
 

Члан 2. 
 

Ппверљивим инфпрмацијама у смислу пвпг угпвпра сматрају се:  
        инфпрмација кпја не мпже бити дпступна свим лицима, 
        инфпрмација кпја се директнп или индиректнп пднпси на пбе Угпвпрне стране 
         инфпрмација кпје Угпвпрне стране ппседују п трећпј страни кпја ппсреднп ушествује у ппслпвима 
једне пд Угпвпрних страна, 
        инфпрмација кпја се пднпси на прганизаципну структуру, ппслпвне, маркетинг, развпјне и друге 
планпве и дпкумента пбе Угпвпрне стране. 
        инфпрмација п заппсленима пбе Угпвпрне стране, оихпвим ппслпвима и висини оихпве зараде, 
премија и бенефиција, и 
        инфпрмација кпја ће се генерисати у тпку сарадое Угпвпрних страна. 

 
Члан 3. 

Инфпрмације из шлана 2. пвпг угпвпра  су предмет пгранишене дистрибуције. 
 

Инфпрмације у  писанпј фпрми или на билп кпм медијуму,  мпрају имати пзнаку ппверљивпсти  
увек када тп захтева једна пд Угпвпрних страна. 
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УГПВПР П НЕПБЈАВЉИВАОУ ИНФПРМAЦИЈА 
 

ЈКП “ИНФПРМАТИКА” Нпви 
Сад 
Булевар цара Лазара 3 
21 000 Нпви Сад 
тел: 021/489-5-000 
фаx: 021/528-014 
e-mail: 
web: www.nsinfo.co.rs 

 
Члан 4. 

 
Угпвпрна страна се пбавезује да: 
 

 шува све инфпрмације  из шлана 2. пвпг угпвпра, пднпси се према оима кап ппверљивим, не 
пренпси, прпдаје или на билп кпји нашин шини дпступним другим правним и физишким лицима;  

 забрани приступ, кприщћеое и саппщтаваое ппверљивих инфпрмација из шлана 2. пвпг 
угпвпра пним свпјим партнерима, кпји мпгу имати приступ ппверљивим инфпрмацијама 
приликпм оихпве међуспбне сарадое. 
 

Члан 5. 
 
Угпвпрним странама није дппущтенп: 

2.  кппираое и умнпжаваое билп кпје ппверљиве инфпрмације без претхпднпг пдпбреоа друге 
Угпвпрне стране, 

3. јавнп пбјављиваое или саппщтаваое пднпснп пбелпдаоиваое инфпрмације из шлана 2. пвпг 
угпвпра, без писанпг пдпбреоа друге Угпвпрне стране. 

 
Члан 6. 

 
У слушају када једна угпвпрна страна ппсумоа да је некп непвлащћен дпщап у ппсед инфпрмације кпје 
су пзнашене кап ппверљиве у складу са шланпм 2. пвпг угпвпра, пдмах ће п тпме пбавестити другу 
угпвпрну страну, какп би пва  предузела све неппхпдне мере за дпдатнп пбезбеђиваое ппверљивпсти 
инфпрмација. 
 

Члан 7. 
 
Пвај угпвпр се закљушује на непдређенп време, а  мпже се раскинути уз пбпстрану сагласнпст . 
Угпвпрне стране су сагласне да је перипд защтите ппдатака три гпдине пд дана раскида Угпвпра 
Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа. 
 

Члан 8. 
 
Пдмах накпн раскида Угпвпра стране ће вратити све кппије дпкумената са ппверљивим 
инфпрмацијама кпје ппседују. Ппвраћај дпкумената са ппверљивим инфпрмацијама, не пслпбађа 
Угпвпрне стране  пбавезе шуваоа тајнпсти ппдатака за перипд пд наредне три гпдине. 
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УГПВПР П НЕПБЈАВЉИВАОУ ИНФПРМAЦИЈА 
 

ЈКП “ИНФПРМАТИКА” Нпви 
Сад 
Булевар цара Лазара 3 
21 000 Нпви Сад 
тел: 021/489-5-000 
фаx: 021/528-014 
e-mail: 
web: www.nsinfo.co.rs 

 
 

Члан 9. 
 
Угпвпрне стране гарантују, да ппседују аутпритет да сашувају ппверљивпст размеоених инфпрмација из 
шлана 2. пвпг угпвпра. 
 

Члан 10. 
 
Угпвпрна страна кпја даје ппверљиве инфпрмације не прихвата никакву пдгпвпрнпст за  трпщкпве или 
губитке кпји настану збпг непридржаваоа пдредби пвпг угпра Угпвпрне стране кпје прима ппдатке.  

 
Члан 11.                                                                  

 
За све евентуалнп настале сппрпве  применпм пвпг угпвпра надлежан је Суд у Нпвпм Саду. 

  
                                                                 Члан 12. 

 
Пвај угпвпр је сашиоен у 4 (шетири) истпветна примерка пд кпјих свака угпвпрна страна задржава пп 2 
(два) примерка. 
  
                         
________________________                                                ЈКП „ ИНФПРМАТИКА“  НПВИ САД 
 
 
___________________________                                ____________________________ 
                                                                                                    Ненад Барац, дипл. меначер  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈКП “Информатика”Нови Сад     

OБР-1008.1                                                                                                                             Поверљив документ                                                                
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Пбразац брпј 11 
 

IX ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ 
 

 
У складу са шланпм 88. став 1. Закпна, Ппнуђаш__________________________ *навести назив 
Ппнуђача], дпставља укупан изнпс и структуру трпщкпва припремаоа ппнуде, какп следи у табели: 

ВРСТА ТРПШКА ИЗНПС ТРПШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНПС ТРПШКПВА ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ 

 

 
Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп Ппнуђаш и не мпже тражити пд нарушипца 
накнаду трпщкпва. 
Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца, нарушилац је дужан 
да Ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са технишким 
спецификацијама нарушипца и трпщкпве прибављаоа средства пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је 
Ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпва у свпјпј ппнуди. 

 

Наппмена: дпстављаое пвпг пбрасца није пбавезнп. 

 

 
Местп и датум:    М.П.    Ппнуђаш: 

 
 

______________________      ________________________                                       
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Пбразац брпј 12 
Партија _____ 

 
 

X  ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 
 

У складу са шланпм 26. Закпна, ________________________________________,  
                                                                            (Назив Ппнуђаша) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 

 
 
     
Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђујем да сам ппнуду у ппступку јавне 
набавке – Инцестиципнп пдржаваое активне мрежне ппреме ЈН ПП 44/18 МВ ппднеп независнп, без 
дпгпвпра са другим Ппнуђашима или заинтереспваним лицима. 
 
 

 
Местп и датум: М.П. Пптпис Ппнуђаша 

   

 
 
Наппмена: у случају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст изјаве п независнпј ппнуди, наручулац 
ће пдмах пбавестити прганизацију надлежну за заштиту кпнкуренције. Организација надлежна за 
заштиту кпнкуренције, мпже Ппнуђачу, пднпснп заинтереспванпм лицу изрећи меру забране учешћа 
у ппступку јавне набавке акп утврди да је Ппнуђач, пднпснп заинтереспванп лице ппвредилп 
кпнкуренцију у ппступку јавне набавке у смислу закпна кпјим се уређује заштита кпнкуренције. Мера 
забране учешћа у ппступку јавне набавке мпже трајати дп две гпдине. Ппвреда кпнкуренције 
представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закпна.  
Укпликп ппнуду ппднпси група Ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлашћенпг лица 
свакпг Ппнуђача из групе Ппнуђача и пверена печатпм. 
 
 
 
 
 
 
 


