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Број : 1-02-4042-11 /20-11
Датум: 16.06.2020.

Београд
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и
68/15: у даљем тексту: Закон) Комисија зајавну набавку, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Врше се измена конкурсне документација за јавну набавку добара - Набавка мерне
опреме, пријемника, антенски система, обликована по партијама, редни број 1-02-4042-11/20,
у складу са додатним појашњењима и то на следећи начин:
На страни 15, у оквиру Техничке спецификације за партију 1, код захтева за портове

„Портови: Smart Card Reader (sD/MMC); RJ-45; VGA; DisplayPort 1.2; Dock Connector;
Headset Connector; USB Type-C; USB 3.1 Gen 1 Charging Port; USB 3.1 Gen 1 Port" брише се
VGA тако да исто гласи „Портови: Smart Card Reader (SD/ММС); RJ-45; DfsplayPort 1.2;
Dock Connector; Headset Connector; USB Type-C; USB 3.1 Gen 1 Charging Port; USB 3.1 Gen 1
РОп".
На страни 20, у оквиру Техничке спецификације за партију 1, код захтева за портове

„Портови: Smart Card Reader (SD(MMC); RJ-45; VGA; DisplayPort 1.2; Dock Connector;
Headset Connector; USB Туре-С; USB 3.1 Gen 1 Charging Port; USB 3.1 Gen 1 Port" брише се
VGA тако да исти гласи Портови: Smart Card Reader (SD/MMC); RJ-45; DisplayPort 1.2; Dock
Connector; Headset Connector•, USB Type-C; USB 3.1 Gen 1 Charging Port; USB 3.1 Gen 1 Port;
На страни 35. конкурсне документације, под тачком 9. Захтеви у погледу начина и
услова плаћања, гарантног рока, рока и места испоруке и евентуалних других околности од
којих зависи прихватљивост понуде, код текста „Обавезаје понуђача да фактуру региструје у
Централном регистру фактура, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама „Службени гласник РС" број 119/12, 68/15, 113/17 и 91/19)"
додаје се појашњење „односи се на цене уговорене у динарима".
На страни 38. конкурсне документације под тачком 10. „Валута и начин на који мора
да буде наведена и изражена цена у понуди" мења се део који се односи на валуту и начин на
који мора бити изражена цена у понуди за партије 1 и 2, тако да исти гласи: „Понуђена цена
добара може бити изражена у динарима или еврима, без пореза на додату вредност (ПДВ) и
са порезом на додату вредност (ПДВ) — односи се на партије 1 и 2."
На страни 49. конкурсне документације, у абрасцу понуде за партију 1, у табели под
тачком 6) ПОНУЂЕНА ЦЕНА, додаје се валута ЕУР.
На страни 54. конкурсне документације у обрасцу понуде за партију 2, у табели под
тачком 6) ПОНУТiЕНА ЦЕНА, додаје се валута ЕУР.
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У моделу уговора за партију 1, у члану 2. додаје се валута ЕцР, у члану З. став З.
додаје се напомена „у случају да је уговор закључен у динарима", у члану 4. додаје се став
„Плаћање ће се вршити у динарској противвредности према срецњем девизном куреу
Народне банке Србије на дан фактурисања (напомена: у случају да је уговор доцељен
домаћем понуђачу и даје понуђена цена дата у еврима)".
У моделу уговора, за партију 2, у члану 2. додаје се валута ЕУР, у члану З. став З.
додаје се напомена „у случају да је уговор закључен у динарима", у члану 4. додаје се став
„Плаliање ће се вршити у динарској противвредности према средњем девизном курсу
Народне банке Србије на дан фактурисања (напомена: у случају да је уговор доцељен
домаћем понуђачу и да је понуђена цена дата у еврима)".

У обрасцу структуре цене за партију 1 (Образац VIII-1) код редног броја 13. Доцаје
се реч комплет, тако да исти гласи „Пратећи прибор и опрема за инеталацију (комплет)",
мења се редни број 17. тако да исти гласи „Печ кабл Зм ком 5, мења се редни број 18. тако
да исти гласи „одводник пренапона/пренапонска заштита на РФ каблу" ком 10", додаје се
редни број 19. „Измењива заштитна гасна цев за одводник пренапона ком 20, додаје се
редни број 20 „USB кабл 5 т ком 20, додаје се редни број 21 „Лиценца за унапређење
(upgrade) софтвера Argus ком 2, додаје се тачка 22. ,, Остали зависни трошкови који чине
укупну цену (трошкове царине, шпедиције,транспорта до места испоруке и осигурања до
тренутка испоруке,админ. и др.зависни трошкови) ////". Испод табеле додаје се текст
„Напомена 1: Ставка 8. Обрасца структуре цене подразумева све РФ каблове потребне за
инсталацију од мерног пријемника до антенеког система даљинеки управљане етанице.
Напомена 2: Ставке 17-20. Обрасца структуре цене подразумевају додатну опрему (каблови
и пренапонска заштита)." ц предметном обрасцу додаје се и валута ЕУР.
У обрасцу структуре цене за партију 2 (Образац VIII-2) додаје се и валута ЕУР.
У прилогу се налазе измењене стране конкурсне документадије.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

~аи

Мирјана Ма;ічета

1

}'eivnдrr,јоіu дгенцТiја за спе~гјюнске кnмпгпiкаинје п поштанеке vcnvre. nub: 10З9S(ii71, МБ: 7606590
h: беиірад, Г1r1К: 10630ti. РетпликаСрбија
Страна2од2
(п»піonіhсrз, 3
І h7, факс: U 1 3232 537
Ком іаiri цин iji i)

и- ww.

г

Дијагонала Монитора: 14"
Оптимална резолуција: FHD (1920 1080)
Начин поништавања рефлексије: Anti-Glare
Видни угао: Ultrawide Viewing Angle (UWVA)

Портови: Smart Card Reader (SD/ММС); RJ-45; DisplayPort 1.2; Dock Connector;
Headset Connector; USB Type-C; USB 3.1 Gen 1 Charging Port; USB 3.1 Gen 1 Port;
-

Тежина: до 2 kg

-

Димензије: (W x D x H) 32.6 х 23.4 х 1.79 ст
Докинг станица (docking station)
2. Печ кабл 3 т
- Тип кабла: RG214 или одговарајући

5 ком.

- Конектори: N-Мушки
- дужина:3т
З. Одводник пренапона / пренапонска заштита на РФ каблу
10 ком.
- Тип одводник пренапона треба да буде идентичан типу одводника пренапона на РФ
каблу који ће бити инсталиран а којије наведен у Обрасцу понуде (Спецификација
ставки из понуде)
4. Измењива заштитна гасна цев за одводник пренапона
20 ком.
- Тип измењиве заштитне гасне цеви треба да одговараодводнику пренапона на РФ
каблу који ћe бити инсталиран а који је наведен у Обрасцу понуде (Спецификација
ставки из понуде)
5. USB кабл 5 т

20 ком.

Тип кабла: USB
Конектори: мушки тип А на USB женски тип А
дужина: 5т

IV. Унапређење функционалности при раду са два радна места у

контролно-мерном центру Београд
Под унапређењем функционалности подразумева се унапређење (upgrade) две лиценце
управљачког софтвера Argus произвођача Rohde&Schwarz, које се користе у контролномерном центру Београд. Унапређењем ових лиценци мора да се обезбеди могућност
геолоцирања извора РФ зрачења методом TDOA, уз употребу података добијених са
произвољног сета мерних станица на којимаје инсталирана опрема овог произвођача.
Обезбедити коришћење MapView unu еквивалентник мапа и сателитскик снимака и
едитовање (додавање ознака локација од интереса, линија/полигина итд) њиховог садржаја.
Могућност импортовања геореференцираних растерских и векторских мапа и 3D модела
терена и едитовање њиковог садржаја. Истовремени приказ резултата геолоцирања
добијеник са више даљински управљаник контролно-мерних станице на одговарајућој
мапи. Учитавање назива и координата предефинисаних објеката из csv u/unu xml датотека
Мора се понудити последња доступна комерцијална верзија софтвера.
сrпрана 15 од 120

III. Надоградња мерне опреме
1. Надоградња мерног пријемника ЕВ500 на даљински управљаним контролномерним станицама (3 ком) подразумева:
-

инсталирање софтверских опција за рад у проширеном фреквенцијском опсегу од

20MHz до 6 GHz.
2. Надоградња анализатора TV сигнала/ анализатора спектра ETL (1 ком)
подразумева:

-

инсталирање софтверске опције за анализу DAB сигнала (ETL-K250).

3. Наменски преносни рачунар за даљинску контролу и одржавање мерних
система

(2 ком)

Перфомансе испорученог преносног рачунара морају у потпуности да одговарају
захтевима понуђеног апликативног софтвера.
Понуђени рачунар мора да има следеhе компоненте које морају да имају наведене
карактеристике или боље од наведених (ово важи за оне компоненте за које су
карактеристике наведене):
Модел: HP EliteBook 840 G6 Notebook PC или одговарајући
Оперативни систем: lvlicrosoft Windows 10 Professional 64-bit.

-

Процесор: Четворојезгарни Intel Core i7-8565U (1,8 GHz, до 4,6 GHz with Inte1 Turbo
Boost Technology, 8 МВ cache) unu одговарајуhи
Меморија: 16GB DDR4
Графичка карта: Intel UHD Graphics 620 или одговарајући
Тврди диск: 512 GB SSDYrpaђeнa камера: HD720p
Читач отиска прста
Мрежни адаптери:

- GigaEthernet 10/100/1000
- Dual Band Wireless 802.11 a!b/g/n/ac (WiFi)
- Bluetooth 4.2
Монитор:
Технологија: LED
- Дијагонала Монитора: 14"
Оптимална резолуција: FHD (1920х1080)
Начин поништавања рефлексије: Anti-Glare
Видни угао: Ultrawide Viewfng Angle (UWVA)

Портови: Smart Card Reader (SD/ММС); RJ-45; DisplayPort 1.2; Dock Connector;
Headset Connector; USB Type-C; USB 3.1 Gen 1 Charging Port; USB 3.1 Gen 1 Port;
-

Тежина: до 2 kg

-

Димензије: (W x D x H) 32.6 х 23.4 х 1.79 ст
Докинг станица (docking station)

Захтеви v погледу гарантног рокаs одржавања у гарантном DOkV и обуке за
опрему која је предмет партије броl 2
- Гарантни рок за сав софтвер и опрему за надоградњу не може бити краhи од 36
(тридесет шест) месеци рачунајуhи од дана квалитативног пријема.

страна 20 од 120

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. Захтеви v погледу начина и услова плаfiања:
гарантног рока, рока и места испоруке
и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде
9. 1 .Начин и услови плаћања
За партију 1: Наручилац ћe плаћање извршити сукцесивно и то на следећи начин:
80% од јединичне цене комплета мерне и пратеће опреме, сукцесивно, након сваке
појединачне испоруке и завршетка квалитативног пријема, у року који не може бити
краћи од 15 и дужи од 45 дана од дана службеног пријема исправне фактуре;
20% од јединичне цене комплета мерне и пратеће опреме, сукцесивно, након
завршетка сваке појединачне инсталације и квалитативног пријема на свакој
појединачној локацији, у року од у року који не може бити краћи од 15 и дужи од 45
дана од дана службеног пријема исправне фактуре;
100% од укупне цене за унапређење функционалности при раду са два радна места у
контролно-мерном центру, након завршетка квалитативног пријема, у року који не
може бити краћи од 15 и дужи од 45 дана од дана службеног пријема исправне
фактуре;
100% од укупне цене за додатну опрему, након завршетка квалитативног пријема у
року који не може бити краl~iи од 15 и дужи од 45 дана од дана службеног пријема
исправне фактуре;
За партиiе 2, 3, 4 и 5: Наручилац ће плаћање извршити сукцесивно и то на следећи начин:
- Износ од највише 20°/о авансно од понуђене цене биће плаћен у року који не може
бити краћи од 15 и дужи од 45 дана рачунајући од дана од дана службеног пријема
исправне профактуре, а након закључења уговора и достављеног финансијског
средства обезбеђења (уколико понуђач захтева аванс).
Преостали износ од најмање 80°/о од понуђене цене биће плаћен у року који не може
бити краћи од 15 и дужи од 45 дана рачунајући од дана службеног пријема исправне
фактуре, а након завршетка квалитативног пријема мерне опреме, односно софтвера.
Уколико је рок пла$ања краћи или дужи од траженог, понуда ћe бити одбијена као
неприхватљива. Понуђене цене су фиксне и не могу се мењати.
За све партије:
Понуђач мора да упише рокове плаћања у Обрасцу понуде и Моделу уговора.
Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема рачуна преко писарнице
наручиоца, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Службени гласник РС" бр. 119/21, 68/15, 113/17 и 91/19).
Понуђач је у обавези да у рачуну наведе број уговора под којим је исти заведен код
наручиоца
Рачун не може бити поднета на плаћање пре извршеног квалитативног пријема.
Обавезаје понуђача да фактуру региструје у Централном регистру фактура, у складу
са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
„Службени гласник РС" број 119/12, 68/15, 113/17 и 91/19) — односи се на цене уговорене у
динарима.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
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Наручилац посебно одреди. Након завршеног квалитативног пријема биће сачињен
Записник о квалитативном пријему који потписују представници Наручиоца и Понуђача.
9.5.

Сервис добара — односи се на све партије

Понуђач са којим буде закључен уговор дужан је да обезбеди сервисирање
предметник добара за све време важења гаранције оних делова који подлежу таквој врсти
гаранције искључиво оригиналним деловима према произвођачкој спецификацији.
Сервис мора бити овлашћен од стране произвођача опреме.
Пожељно је да се овлашћени сервис предметне мерне и пратеће опреме налази на
територији Републике Србије.
Уколико за неки део понуђених добара на територији Републике Србије не постоји
сервис овлашћен од стране произвођача, понуђачје дужан да обезбеди сервис (или сервисе)
који је овлашћен од стране произвођача опреме а који се може налазити и ван територије
Републике Србије. У овом случају понуђач је дужан да сноси све трошкове преузимања,
отпреме до овлашћеног сервиса и враћања предметне мерне и пратеће опреме, као и
трошкове осигурања у току транспорта, шпедитерске, царинске и све друге зависне
трошкове, у случају даје то неопходно.
9.6. Рок важења понуде — односи се на све партије
Рок важења понуде (за све партије) не може бити краћи од 60 (шездесет) дана од дана
отварања понуда.
Уколико понуђачи понуде краћи рок важења понуде од 60 дана од дана отварања
понуде, понуда ћe бити одбијена као неприхватљива.
Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који приквати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
10. Валута и начин на коlи мора да буде наведена и изражена цена v понуди
Понуђена цена добара може бити изражена у динарима или еврима, без пореза на
додату вредност (ПДВ) и са порезом на додату вредност (ПДВ) — односи се на партије 1 и 2.
Понуђена цена добара мора бити изражена у динарима, без пореза на додату вредност
(ПДВ) и са порезом на додату вредност (ПДВ) — односи се на партије 3, 4 и 5.
За оцену понуда узимаће се у обзир укупна понуђена цена добара, без пореза на
додату вредност (ПДВ).
у укупну цену у обрасцу понуде за Партију број 1, морају бити урачунати
трошкови: набавке добара, инсталације на начин како је то предвиђено у Техничкој
спецификацији, транспорта опреме до места испоруке и од места испоруке до места
инсталације, осигурања у току транспорта, шпедиције, царинског поступка, обуке,
одржавања предметних добара у гарантном року, подршку за кардвер и сифтвер,
административни и сви други зависни трошкови које понуђач има у реализацији предметне
јавне набавке.
У укупну цену у обрасцу понуде за Партију број 2 морају бити урачунати
трошкови набавке добара, транспорта опреме до места испоруке, осигурања у току
транспорта, шпедиције, царинског поступка, одржавања у гарантном року,
административни и сви други зависни трошкови које понуђач има у реализацији предметне
јавне набавке.
У укупну цену у обрасцу понуде за Партију број 3 морају бити урачунати трошкови
набавке добара, транспорта опреме до места испоруке, осигурања у току транспорта,
шпедиције, царинског поступка, одржавања у гарантном року, као и подршку,
административни и сви други зависни трошкови које понуТјач има у реализацији предметне
јавне набавке.
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16.

Наменски преносни
рачунар

17

Лиценца за унапређење
(upgrade) софтвера Argus

б) понУТiЕнА цЕнА:

Назив добра
Комплет мерне и
пратеће опреме за
станице са усмереним
антенама са

Јед. мере

Цена по
Цена по
укупна цена Укупна цена
јединици мере јединици мере
Кол.
РСД/ЕУР
РСДIЕУР
РСД/ЕУР без РСД/ЕУР са
без ПДВ
са ПДВ
ПДВ
ПДВ

комплет

5

комплет

1

ком

2

инсталацијом
Додатна опрема
Унапређење

функционалности при

раду (лиценце)

УКУПНО:
Наsначити валуту у којој се нуди цена
* Уукупну цену урачунати су трошкови набавке добара, инсталације на начин какоје
то предвиђено у Техничкој спецификацији, транспорта опреме до места испоруке и од
места испоруке до места инсталације, осигурања у току транспорта, шпедиције,
царинског поступка, обуке, одржавања предметних добара у гарантном року, подршку за
хардвер и сифтвер, административни и сви други зависни трошкови које понуђач има у
реализацији предметнејавне набавке.

7) rок испоrукЕ

Рок за испоруку четири комплета мерне и пратеће опреме за мониторинг РФ спектра са

усмереним антенама у 2020. години:

дана од дана обостраног потписивања

уговора (не мОже бити дужи Од 60 дана);
Рок за испоруку ј едног комплета мерне и пратеће опреме за мониторинг РФ спектра са
дана од дана дана од дана зактева наручиоца
усмереним антенама у 2021. години:
за испоруку опреме (не мОже бити дужи Од 60 đана);
Рок за инсталацију једног комплета мерне и пратеће опреме за мониторинг РФ спектра са
дана од дана дана од дана пријема налога за инсталацију (не
усмереним антенама:
мОже бити дужи Од 30 đана);
Рок за испоруку додатне опреме:
уговора (не мОже бити đужи Од 45 đана);

дана од дана обостраног потписивања

Рок за испоруку унапређења функционалности при раду са два радна места (лиценце) у
дана од дана обостраног потписивања уговора (не мОже
контролно-мерном центру
бити дужи Од 45 дана);
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5) СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУЂЕНИХ ДОБАРА
Р.Бр

Назив опреме

1

2
Надоградња лиценци
софтвера Rohde & Schwarz:
Лиценца 1
Лиценца 2
Лиценца 3

1.

2,

Пронзвођач и ознака
модела
3

Тип
4

Усрађене
оп ције
5

Лиценце софтвера за
даљински управљане
контролно-мерне станице

3'

Надоградња мерног
пријемника ЕВ500

4.

Надоградња анализатора
TV сигнала/ анализатора

спектра ETL
5.

Наменски преносни
рачунар

б) понуТiЕнА цЕнА
Цена по
Цена по
укупна цена Укупна цена
~единици мере јединици мере
Назив добра
Јед. мере Кол.
РСД/ЕУР без РСД/ЕУР са
РСД/ЕУР
РСД/ЕУР са
пДВ
ПДВ
без
ПДВ
ПДВ
_
Лиценце за надоградњу софтвера Rohde & Schwarz:
Лиценцаl

ком

1

Лиценца 2

ком

1

Лиценца 3

ком

1

Лиценце за софтвера за
даљински управљане
контролно-мерне
станице

ком

3

Надоградња мерног
пријемника ЕВ500

ком

3

ком

1

ком

2

Надоградња
анализатора TV
сигнала/анализатора

спектра ETL
Наменски преносни
рачунар

УКУПНО:
Назначитн валуту у којој се нудн ценс
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додатна опрема и две лиценце за унапређење функционалности софтвера Argus
произвођача Rohde&Schwarz.

ЦЕНА И НАЧИН ПЛА'FiAЊA
Члан 2.
Укупно уговорена цена за 5 комплета мерне и пратеће опреме за мониторинг РФ
спектра са усмереним антенама, са инсталацијом (са свим пратећим добрима, услугама и
радовима), додатну опрему и унапређење функционалности при раду (лиценце) износи
RSD/ЕУР, без урачунатог пореза на додату вредност, односно
РСД са урачунатим порезом на додату вредност, од чега:
- цена једног комплета мерне и пратеће опреме за мониторинг РФ спектра са
усмереним антенама, са инсталацијом (са свим пратећим добрима, услугама и радовима)
RSD/ЕУР, ca урачунатим порезом на додату вредност,
износи
РСД /ЕУР са урачунатим порезом на додату вредност, што
односно
за 5 комплета мерне и пратеће опреме за мониторинг РФ спектра са усмереним антенама,
са инсталацијом (са свим пратећим добрима, услугама и радовима) износи
RSD/ЕУР, са урачунатим порезом на додату вредност,
РСД/ЕУР;
односно
RSD/ЕУР без урачунатог пореза на
- цена додатне опреме износи
RSD/ЕУР са урачунатим порезом на додату
додату вредност, односно
вредност;
- цена унапређење функционалности при раду са два радна места у контролноRSD/ЕУР без урачунатог пореза на
мерном центру Београд износи
RSD/ЕУР са урачунатим порезом на додату
додату вредност, односно
вредност. (заокружити оЛгОварајућу валуту)
Укупно уговорена цена из овог члана обухвата трошкове набавке добара, инсталације
на начин како је то предвиђено у Техничкој спецификацији, транспорта опреме до места
испоруке и од места испоруке до места инсталације, осигурања у току транспорта,
шпедициј е, царинског поступка, обуке, одржавања предметних добара у гарантном року,
подршку за хардвер и сифтвер, административни и сви други зависни трошкови које
понуђач има у реализацији предметнејавне набавке.
Ценаје фиксна и не може се мењати у току важења Уговора.
Члан З.
Наручилац се обавезује да плаћање изврши на следећи начин:
80% од јединичне цене комплета мерне и пратеће опреме, сукцесивно, након
дана од
сваке појединачне испоруке и завршетка квалитативног пријема, у року од
дана службеног пријема исправне фактуре;
20% од јединичне цене комплета мерне и пратеће опреме, сукцесивно, након
завршетка сваке појединачне инсталације и квалитативног пријема на свакој појединачној
дана од дана службеног пријема исправне фактуре;
локацији, у року од
100% од укупне цене за додатну опрему, након завршетка квалитативног
дана од дана службеног пријема исправне фактуре;
пријема у року од
1 ОО% од укупне цене за унапређење функционалности при раду са два радна
места у контролно-мерном центру, након завршетка квалитативног пријема, у року од
дана од дана службеног пријема исправне фактуре.
Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема фактуре преко писарнице
Наручиоца, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Службени гласник РС" бр. 119/21, 68/15, 113/17 и 91/19).
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Испоручилац се обавезује да региструје фактуру у Централном регистру фактура
(напомена: у случају даје уговор закључен у динарима)
Фактура не може бити поднета на плаћање пре завршеног квалитативног пријема и
потписивања записника о квалитативном пријему.
Члан 4.
Наручилац се обавезуј е да изврши плаћање уговорених вредности из члана З. став 1.
овог уговора преносом средстава на текући рачун Испоручиоца број:
, код
банке, (попуњава Испоручилац).
Плаћање ћe се вршити у динарској противвредности према средњем девизном курсу
Народне банке Србије на дан фактурисања (напомена: у случају да је уговор додељен
дома$ем понуђачу и даје понуђена цена дата у еврима).
РОК ИСПОРУКЕ
Члан 5.
Рок испоруке за 4 (четири) комплета мерне и пратеће опреме за мониторинг РФ
спектра са усмереним антенама у 2020. години је
дана (напомена: не може бити дужи
од 60 (шездесет) дана) од дана закључења овог уговора.
Рок за испоруку једног комплета мерне и пратеће опреме за мониторинг РФ спектра
са усмереним антенама у 2021. години је
дана (напомена: уписати понуђени број дана,
који не може бити дужи од 60 (шездесет) дана) од дана захтева за испоруку опреме
послатог од стране наручиоца.
Рок испоруке додатне опреме из члана 1. овог уговора је _ дана (напомена:
уписати понуђени број дана, који не може бити дужи од 45 (четрдесет пет) дана) од дана
закључења овог уговора.
Рок испоруке за унапређење функционалности (лиценце), према количинама и
карактеристикама које су утврђене у понуди, је
дана (напомена: уписати понуђени
број дана, који не може бити дужи од 45 од дана закључења овог уговора.
Испоручилац је дужан да добра која су предмет овог уговора испоручи на адресу
Наручиоца — Контролно мерни центар „Београд", улица Проте Матеје број 15, Добановци,
Београд (у даљем тексту: КМЦ Београд)
Испорука ћe се вршити искључиво радним данима у редовно радно време
Наручиоца.
Испоручилац је дужан да два (2) дана пре почетка испоруке достави Наручиоцу
динамику испоруке.
РОК И НАЧИН ИНСТАЛАЦИЈЕ
Члан б.
Испоручилац се обавезује да инсталацију појединачног комплета мерне и пратеће
дана рачунајући од дана пријема писаног
опрему из члана 1. инсталира у року од
налога од страна Наручиоца, упућеног путем мејла или путем редовне поште.
Испоручилац се обавезује да мерну и пратећу опрему инсталира на пет (5) локације,
које се налазе на територији Републике Србије, чију припрему ће обезбедити Наручилац,
сагласно Спецификацији и техничким захтевима Наручиоца.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 7.
Испоручилац се обавезује да приликом закључења уговора, достави Наручиоцу
банкарску гаранцију за добро извршење посла, са клаузулом „неопозива, безусловна,
платива на први позив и без права на приговор", на износ 10% од укупно уговорене
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софтвера Argus последњом доступном комерцијалном верзијом, нове лиценце за даљински
управљане контролно-мерне станице и надоградњу мерне опреме додатним опцијама.
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАТiАЊА
Члан 2.
Укупно уговорена цена за добра из члана 1. износи
RSD/ЕУР, без урачунатог пореза на додату вредност, односно
РСД/ЕУР са
урачунатим порезом на додату вредност, од чега (биће преузета табела из обрасца понуде):
(заокружити одговарајућу валуту)
Укупно уговорена цена из овог члана обухвата трошкове набавке добара, транспорта
опреме до места испоруке, осигурања у току транспорта, шпедиције, царинског поступка,
одржавања у гарантном року, административни и сви други зависни трошкови које понуђач
има у реализацији предметне јавне набавке.
Ценаје фиксна и не може се мењати у току важења Уговора.
Члан З.
Наручилац се обавезује да плаћање изврши на следећи начин:
авансно, у износу од
% од вредности овог Уговора (са ПДВ-ом), у року од
_ дана од дана пријема авансног предрачуна, који се испоставља по закључењу уговора и
предаји средства финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања, из члана 6. овог
Уговора.
Преостали износ од
% од уговорене цене биће плаћен у року од
дана рачунајући од дана службеног пријема исправне фактуре, и а након завршетка
квалитативног пријема.
Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема фактуре преко писарнице
Наручиоца, у складу са Законом о роковима измирења новчаник обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Службени гласник РС" бр. 119/21, 68/15, 113/17 и 91/19).
Испоручилац се обавезује да региструје фактуру у Централном регистру фактура
(напомена: у случају даје уговор закључен у динарима)
Испоручилац се обавезује да региструје фактуру у Централном регистру фактура.
Фактура не може бити поднета на плаћање пре завршеног квалитативног пријема и
потписивања записника о квалитативном пријему.
Члан 4.
Наручилац се обавезуј е да изврши плаћање уговорених вредности из члана 3. став 1.
овог уговора преносом средстава на текући рачун Испоручиоца број:
банке, (попуњава Испоручиоца).
, код
Плаћање ћe се вршити у динарској противвредности према средњем девизном курсу
Народне банке Србије на дан фактурисања (напомена: у случају да је уговор додељен
домаћем понуђачу и даје понуђена цена дата у еврима).
РОК ИСПОРУКЕ
Члан 5.
дана (напомена: не може бити
Рок испоруке за добра из става 1. овог члана је
дужи од 45 дана од дана закључења овог уговора.
Испоручилац је дужан да добра која су предмет овог уговора испоручи на адресу
Наручиоца — Контролно мерни центар „Београд", улица Проте Матеје број 15, Добановци,
Београд (у даљем тексту: КМЦ Београд)
Испорука ћe се вршити искључиво радним данима у редовно радно време
Наручиоца.
Испоручилац је дужан да два (2) дана пре почетка испоруке достави Наручиоцу
динамику испоруке.
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VIII-1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
са упутством како да се попуни,
за партију број 1-

Р. Бр. Назив опреме
1.

1.

2.

Мерни пријемник
Антена лог-периодична

Кол

Јед. цена
РСД/ЕУР
без ДЦВ-а

Јед. цена
РСД/ЕУР
са ДДВ-ом

Укупна цена
РСД/ЕУР
без ПДВ-а

Укупна цена
РСД/ЕУР
са ПДВ-ом

3

4

5

6

7 (4х5)

8(4хб)

ком

5

ком

5

ком

5

Јед.
мере

2.

до 2GHz

3,

до 6 GHz

4.

Антена омнидирекциона
са V поларизацијом

ком

5

5.

Антена омнидирекциона
са Н поларизацијом

ком

5

6.

Ротатор азимута

ком

5

7.

Ротатор поларизације

ком

5

8.

РФ каблови (комплет)

ком

5

ком

5

ком

5

ком

5

ком

5

9.
10.
11.
12.

Антена лог-периодична

Управљачки подсистем са
антенским преклопником

Даљински управљана
разводна кутија

Наменски мерни рачунар
Управљачки софтвер за
мониторинг

13.

Пратећи прибор и опрема
за инсталацију (комплет)

ком

5

14.

Инсталација опреме

ком

5

15.

Обука

ком

1

16.

Наменски преносни
рачунар

ком

3

17.

Печ кабл 3 т

ком

5

ком

10

ком

20

ком

20

18.
19.
20.

Одводник пренапона /
пренапонска заштита на
РФ каблу
Измењива заштитна гасна
цев за одводник пренапона
USB кабл 5 т
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Лиценца за унапређење

21.

(upgrade) софтвера Argus

ком

2

Остали зависни трошкови
који чине укупну
цену (трошкове царине,
шпедиције,транспорта до
места испоруке и
осигурања до тренутка
испоруке,админ. И др.
зависни трошкови)

22.

Укупна цена
Напомена 1: Ставка 8. Обрасца структуре цене подразумева све РФ каблове потребне за инсталацију
од мерног пријемника до антенског система даљински управљане станице.
Напомена 2: Ставке 17-20. Обрасца структуре цене подразумевају додатну опрему (каблови и
пренапонска заштита).
Укупно понуђена цена у обрасцу структуре цена мора да буде иста као укупно понуђена цена
наведена у обрасцу понуде

1) У колону 5. уписује се јединична цена добара, са свим трошковима, без ПДВ-а;
2) У колону 6. уписује се јединична цена добара, са свим трошковима, са ПДВ-ом;
3) У колону 7. уписује се укупна понуђена цена добара, са свим трошковима, без ПДВа;
4) У колону 8. уписује се укупна понуђена цена добара, са свим трошковима, са ПДВом.

У
Дана

Потпис овлашћеног лица понуђача

Напомене:
Образац структуре цене понуђач мора да попуни u потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,
група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују сви понуђачи из
групе понуђача unu група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ћe
попунити и потписати образац структуре цене.
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VIII — 2 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕПЕ
са упутством како да се попуни,
за партију број 2
Р. Бр.

Назив опреме

1.

2.

Јед. мере

Кол

3

4

Јед. цена
РСД/ЕУР
без ПДВ-а
5

Јед. цена
РСД/ЕУР
са ПДВ-ом
6

Укупна цена
РСД/ЕУР
без ПДВ-а
7(4х5)

Укупна цена
РСД/ЕУР
са ПДВ-ом
8(4хб)

Надоградња лиценци софтвера Rohde & Schwarz

Ѓ

1.

2
•

Лиценца 1:

Ком

1

Лиценца 2:

Ком

1

Лиценца 3:

Ком

1

Лиценце софтвера за
ДУКМС

Ком

3

Ком

3

Ком

1

Ком

2

/

/

Надоградња мерног
пријемника ЕВ500
Надоградња
анализатора TV

3.
4,

сигнала/анализатора

спектра ETL
Наменски преносни

5,

рачунар

Зависни трошкови

б.

набавке

Укупна цена
Укупно понуђена цена у обрасцу структуре цена мора да буде иста као укупно понуђена цена

наведена у обрасцу понуд

1) У колону 5. уписује се јединична цена добара, са свим трошковима, без ПДВ-а;
2) У колону б. уписује се јединична цена добара, са свим трошковима, са ПДВ-ом;
3) У колону 7. уписује се укупна понуђена цена добара, са свим трошковима, без ПДВа;
4) У колону 8. уписује се укупна понуђена цена добара, са свим трошковима, са ПДВом.
У
Потпис овлашliеног лица понуђача

Дана
Папомене:

Образац структуре цене понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу наведени.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,

група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују сви понуђачи из
групе понуђача unu група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који he

попунити u nomnucamu образац структуре цене.
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