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26.07.2019. гОдине и Решења 0 образовању кОмисије за јавну набавку, бр. 1-02-4042-25/19-1
Од 26.07.2019. године, припремљенаје:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку - Опрема за Централну базу пренетих бројева
бр. 1-02-4042-25/19

Конкурсна дОкументација садржи:
Поглавље
I

II
III

IV
V

VI
VII

Назив поглавља
Општи пОдаци 0 јавнОј набавци
Текничке карактеристике (спецификације)
УслОви за учешће у пОступку јавне набавке из чл. 75. и 76.
Закона и упутств0 как0 се дОказује испуњенОст тих услОва
Критеријуми за дОделу угОвОра

Страна
2
3
10
13

Обрасци који чине саставни де0 пОнуде

13

МОдел угОвОра

25
30

Упутств0 понуђачима как0 да сачине понуду

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Предмет јавне набавке
Предметјавне набавке бр. 1-02-4042-25/19 су добра:
Опис предмета: Опрема за Централну базу пренетих бројева
Пазив и Ознака предмета из Општег речника набавки: Машине за обраду података
(Хардвер) - 30210000.
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П ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИИА И ОПИСДОБАРА, ИАЧИН CПPOBOБiEIbA

КОИТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕИТУАЛИЕ ДОДА ТНЕ
УСЛУГЕ И СЛ.
У поступку предметне јавне набавке, понуђач је обавезан да испоручи предметна добра,
према следеl-iим захтевима:
Врста добара:
Опрема за Централну базу пренетих бројева (у даљем тексту: Предметна добра).
Техничке карактеристике (спецификације):
1. Рутер (примарна локација) - количина: 1

•
•
•
•

Модуларни рутер 1 RU висине са најмање 4 уграђена Ethernet порта при чему су сва 4
комбинована (10/100/1000 или SFP), ca 2 USB порта, 1GE Out-of-Band management
портом;
Минимално 3 слота за модуле са WAN портовима (са OIR могућношhу), као и за
Voice модуле (са OIR могућношhу) са сопственим DSP ресурсима;
Минимално 8 GB F1ash меморије са могуhношћу проширења минимално до 32 GB;
Минимално 4 GB DRAM меморије, са могуhношhу проширења минимално до 16 GB;

•

Агрегиран проток од минимално 500Mbps, са могуhношhу од 1 Gbps накнадним
додавањем лиценце;

•

Уграђена криптографска акцелерација IPSec cao6pahaja;

• Редундантно АС напајање.
Рутер мора да омогу$ава следеhе мрежне функционалности:

•

Подршка за BGP u EIGRP протоколе за рутирање који се тренутно користе у

•
•

имплементираној топологији;
Подршка за IPv6 скуп протокола;
Подршка за QoS;

•
•

Подршка за BFD протокол;
Подршка за IP SLA механизме праћења линкова.

Рутер мора да омогуhава следеhе сигурносне функционалности:

•
•
•
•
•

IPSec DES/3DES/AES енкрипција;
Аутентификација, ауторизација, u accounting (AAA), access control list (ACL),
DMVPN;
Подршка за Zone Based Firewall;
Подршка за IKEv1 u IKEv2;
Подршка за IPSec и SSL RA-VPN приступ удаљених администратора.

Рутер мора да омогуhава следеl-iе функционалности за администрацију мреже:

•
•
•

Могућност администрације кроз telnet, ssh, web u SNMP;
Подршка за SNMPv3 протокол;
Подршка за надзор (monitoring) cao6pal-iaja у реалном времену у циљу прикупљања
информација о мрежним перформансама.
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Рутер мора да подржава накнадно постављање следеfiик хардверских и софтверских

функционалности:
• Voice Gateway, ca подршком контролисања од стране MGCP протокола
•
•

IP РВХ функционалност;
Могуfiност локалног процесирања позива у случају недоступности главне IP РВХ

•

централе;
IP to IP voice gateway;

•
•
•
•
•
•
•

Могуfiност комуникације са јавном телефонском мрежом путем одговарајуbих
интерфејс картица;
Могућност конференцијских позива који се терминирају на рутеру;
Могуfiност превођења кодека у случају да два уређаја у телекомуникацином систему
не подржавају исти тип кодека;
Интелигентно кеширање Web садржаја (Intelligent web caching);
Препознавање апликација на мрежном нивоу;
Рутер мора да подржава накнадно постављање модула са подршком за 4G LTE;
Уграђен софтверски агент за надзор (monitoring) u предузимање акција на
компонентама система и обавештавање администратора кроз SMTP.

2. Свич (примарна локација) - количина: 1

•
•

LAN свич висине 1 RU;
24 порта брзине 10/100/1000 Mbps и 4 SFP порта;

•
•
•

Редундантно АС напајање;
Могућност додатка модула за повезивање више свичева y stack;
Подршка за sF1ow према RFC 3176;

•
•

Подршка за LLDP према IEEE 802.1 АВ;
Подршка за port mirroring;
Подршка за RMON;

•

LED дијагностика на предњој страни уређаја: Статус, активност, брзина, дуплекс

•

операција порта, Стање напајања као и могућност лоцирања уређаја y rack-u путем
локацијске LE диоде;

•
•
•
•

Подршка за 4094 VLANa u 512 активних VLAN-oвa;
Подршка за Jumbo frame;
Подршка за QoS 802.1р, WDRR u SP технологије чекања у реду (queuing strategy);
Могуfiност конфигурисања путем web базираног интерфејса, CLI (конзолно, телнет,
ssh) и путем SNMP протокола;

•
•

Подршка за 16000 МАС адреса;
Подршка за 1000 multicast група;

•
•
•

•

Подршка за 802.1s, 802.1д, 802.1w и PVST+ spanning tree протокол;
Подршка за Ассеss-листе no VLAN-y u порту;
Подршка за TACACS u RADIUS протоколе;
Подршка за Port Security;
Подршка за корисничку аутентификацију: 802.1х, Web базирану, МАС базирану;
Подршка за STP Root Guard функционалност;

•

Подршка за 802.3ад LACP агрегацију портова;

•

Подршка за F1exible NetFlow.

•
•
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З. Сервер тип 1 (примарна локација) - количина: 2
• За уградњу у рек орман, висине 1 ц;

•

Минимално 2 Процесора Xeon Silver 4114 са 10 језгара;

•
•
•

Минимално 128Gb меморије, могуliност проширења до 3ТВ;
Минимално 8 слотова за 2.5" дискове;
Засебан RAIDO/1/5/6/10/50/60 контролер са минимално 8Gb кеш меморије;

•
•

•

Минимално 2 1 GbE BASE-T Ethernet порта;
Минимално 2 10GbE Base-T Ethernet порта;
Минимално 2 порта 32Gb Fibre Channel HBA;
1 management LAN порт RJ45 за даљинско управљање сервером са одговарајуhом
напредном лиценцом која омогуhава KVM редирекцију и могуhност удаљеног
дељења DVD u USB;
Минимално 4 USB портова од којих су најмање 3 USB v3.0;

•
•

Минимално 2x240Gb SSD;
Подршка за минимално 3 PCIe слота;

•

Подршка за IMPI v2;

•

Редудантно напајање 750W измењиво током рада;

•

•

4. Сервер тип 2 (секундарна локација) - количина: 1
• За уградњу у рек орман, висине 1 U;

•

Минимално 2 процесора Xeon Silver 4114 са 10 језгара;

•
•
•

Минимално 128Gb меморије, могуliност проширења до ЗТВ;
Минимално 8 слотова за 2.5" дискове;
Засебан RAIDO/1/5 /6/10/50/60 контролер са минимално 8Gb кеш меморије;

•
•
•
•

Минимално 2 1 GbE BASE-T Ethernet порта;
Минимално 2 10GbE BASE-T Ethernet порта;
1 management LAN порт RJ45 за даљинско управљање сервером са одговарајућом
напредном лиценцом која омогућава KVM редирекцију и могућност удаљеног дељења
DVD u USB;
Минимално 4 USB портова од којих су најмање 3 USB v3.0;

•
•
•

Минимално 2x240Gb SSD;
Минимално 6x960Gb SSD;
Подршка за минимално 3 PCIe слотова;

•

Подршка за IMPI v2;

•

Редудантно напајање 750W измењиво током рада;

5. Систем за складиштење података (примарна локација) - количина: 1
• Мора да има минимално 2 контролера која раде y active-active режиму са 48GB укупне
кеш меморије или више

•

Мора да има unified приступ за SAN u NAS (block u file)

•

Мора да има редундантне контролере и напајања (no single point offailure)

•

Мора да подржава SSD, SAS u NL-SAS дискове 12Gb/s

•
•
•
•

Мора да подржава RAID нивое 1(10), 5 и 6
Мора да буде проширив до најмање 150 дискова
Мора да има могуhност енкрипције дискова за целокупан капацитет
Физички капацитет:
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•

15 к 600GB 10к грт SAS дискова

•

Мора да има следеће протоколе: FC, iSCSI, NFS, CISF, SMB
Мора да има лиценцу за AutoTiering - аутоматско премештање података (на SUB LUN
нивоу) унутар самог storage система, која се мора односити на цео понуђени
капацитет.
Мора да подржи следеhе оперативне системе: Windows, AIX, Linux, Solaris u HP-UX u
виртуелизационе платформе VMware ESX u Microsoft Hyper-V
Мора да подржава: VAAI, VASA, vVOL u ODX

•
•

ХОСт портовИ: мИНИмум 8 Х 16Gb/s FC, 4 x 1 OG SFP+ И 4 x 1 OGbT IP
Мора да омогуhи проширења кеш корисног простора који се презентује контролерима

•
•
•

додавањем SSD дискова, као read/write кеш простор, прошириво до минимално 800GB
•
•
•
•

корисног простора
Мора да има distage to disk функционалност која омогуhава безбедно спуштање
података из кеш простора на дискове у случају непланираник отказа
Мора да има могуhност замене свих компоненти система без прекида у раду
Мора да има софтвер за мониторинг, менацмент и оптимизацију целокупног система,
са подршком за we6 u CLI интерфејс.
Мора да има софтвер за прављење инстант копија продукције, као и комплетну копију
продукционих података за целокупан понуђени капацитет storage система (snap и/или

•

clone)
Мора да има софтвер за виртуелно презентовање дисковног простора хостовима
thin/virtual provisioning. Лиценца се односи на целокупни понуђени капацитет storage.

•

Мора да има функционалност/лиценцу за оркестрацију и аутоматизацију локалник

копија података и интеграцију са апликацијама VMware, MS SQL, MS Exchange u
•

Oracle за израду апликацијски конзистентних копија.
Мора да има dial home опцију

б. Уређај за архивирање Таре Library (примарна локација) - количина: 1
• Не сме заузимати више простора од Зц у реку.

•
•
•

Мора да има минимално 5 Ultrium 7 Data Catriges, ca могуhношhу проширења до 40
кертрица.
Мора да подржава FH u HH Drive, ca минималном конфигурацијом од 2 LTO 7 НН
Fibre Channel Drive-a.
Мора да има бар један Cleaning Cartridge.

Понуђена предметна добра морају у потпуности да испуњавају све захтеване техничке
карактеристике (спецификације).
Понуђач је дужан да за понуђена предметна добра, као доказе о испуњености текничких

карактеристика (спецификација) достави оригинале или копије одговарајуhих докумената

произвођача (проспект, каталог, техничка спецификација, опис, декларација, сертификат,
упутство, овлашћење и сл.), на основу којих наручилац може да изврши проверу
испуњености свих зактеваних техничкик карактеристика (спецификација).
Уколико понуђач исте не достави или се из достављених не може извршити провера

испуњености свих захтеваних текничких карактеристика (спецификација) или понуђена
предметна добра не испуњавају све захтеване техничке карактеристике (спецификације),

понуда ћe бити одбијена као неодговарајућа.
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ДОдатне услуге:
Понуђач је обавезан да изврши монтажу и повезивање, инсталацију и комплетно
кОнфигурисање предметних дОбара, ка0 и миграцију окружења система централне базе
пренетих брОјева.

Миграција централне базе на нови хардвер не сме ни на који начин нарушити тренутне
интерфејсе и функционисање Централне базе пренетих брОјева (ЦБПБ). Тражена миграција
се мОра извршити са прекидом у раду од најдуже 6 сати, пОсле кОг ћe систем ЦБПБ радити
неометан0 на нОвОм хардверу.
РОк испОруке и извршења додатних услуга:
Рок испоруке предметник дОбара, не може бити дужи Од 35 дана Од дана закључења угОвора.
РОк извршења додатних услуга, не мОже бити дужи од 30 дана од дана квантитативнОг
пријема испОручених предметних дОбара.
Места испоруке и извршења дОдатних услуга:
Понуђач је Обавезан да предметна дОбра испОручи и изврши дОдатне услуге на адресама:
- Катићева 14, 11000 Бе0град, V спрат, бОкс 7 (примарна лОкација);
- Булевар Милутина МиланкОвића 19г, 11070 НОви Београд (секундарна локација).
Начин спрОвођења кОнтрОле и обезбеђивања гаранције квалитета:
Примопредају, која обухвата квантитативну кОнтрОлу испОручених предметник добара и
пратеће документације (техничка дОкументација пр0извођача, кОрисничка упутства на
српском језику, гарантни листОви, отпремнице и друга документација од важнОсти) и
квалитативну кОнтрОлу испорученик предметних дОбара и извршених дОдатних услуга,
вршиће кОмисија наручи0ца уз присуств0 представника прОдавца.

Гарантни рОкОви:
- Гарантни рок за Рутер, не може бити краћи од 3 гОдине гаранције произвОђача.
- Гарантни рок за Свич, не може бити краћи од 3 године гаранције произвођача.
- Гарантни рОк за Сервер тип 1, не може бити краћи Од 3 гОдине гаранције пр0извОђача са
укљученом пОдршком овлашћеног представника произвОђача 24/7, на лОкацији наручиоца у
случају Отказа у времену следећег радног дана.
- Гарантни рОк за Сервер тип 2, не мОже бити краћи Од 3 гОдине гаранције пр0извОђача са
укљученОм подршком Овлашћеног представника произвОђача 24/7, на лОкацији наручиоца у
случају отказа у времену следећег раднОг дана.
- Гарантни рОк за Систем за складиштење пОдатака, на це0 хардвер и сОфтвер, не мОже бити
краћи од 3 гОдине гаранције пр0извођача.
- Гарантни рок за Уређај за архивирање Таре Library, ua цео хардвер и сОфтвер, не мОже бити
краћи Од 3 године гаранције произвОђача.
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ПI УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ УПОСТУПКУЈАВНЕ НАБАВКЕ И3 ЧЛ. 75. И
76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕИОСТ ТИХ
УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У пОступку предметне јавне набавке пОнуђач мОра да дОкаже да испуњава обавезне услове за
учешће, дефинисане чл. 75. 3акОна, а испуњенОст обавезних услова за учешће у пОступку
предметне јавне набавке, пОнуђач дОказује на начин дефинисан у следећ0ј табели, и то:

Да
1

ИАЧИИ ДОКАЗИВАЊА

ОБАВЕЗИИ УСЛОВИ

Р.бр

регистрОван

је

надлежнОг

кОд Правна лица: ИзвОд из регистра Агенције за

Органа, ОднОсн0 привредне регистре,ОднОсн0 извОд из регистра

уписан
у
ОдгОварајући надлежнОг привреднОг суда;
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Пиедузетници: ИзвОд из регистра Агенције за

привредне регистре, ОднОсн0
ОдгОварајућег регистра.

3акона);
Да

Он

и

његОв

извОд

из

закОнски Правна лица: 1) ИзвОд из казнене евиденције,

заступник није Осуђиван за ОднОсн0 уверење основног суда на чијем

нек0 Од кривичних дела ка0 пОдручју се налази седиште дОмаћег правнОг
члан ОрганизОване криминалне лица, ОднОсн0 седиште представништва или

групе, да није Осуђиван за
кривична
прОтив
дела
привреде,
кривична
дела
живОтне
прОтив
средине,
кривичн0 дел0 примања или

Огранка странОг правнОг лица, кОјим се
пОтврђује да правн0 лице није Осуђиван0 за
кривична дела прОтив привреде,кривична дела
прОтив живОтне средине, кривичн0 дел0
примања или давања мита, кривичн0 дел0

3акона);

за кривична дела кОја су у надлежнОсти

давања мита, кривичн0 дел0 преваре. ИапОмена: УкОлик0 уверење ОснОвнОг
преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) суда не Обухвата пОдатке из казнене евиденције

2

редОвнОг

кривичнОг

Одељења Вишег

суда,

пОтребн0 је пОред уверења ОснОвнОг суда

дОставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на
чијем пОдручју је седиште дОмаћег правнОг
лица, ОднОсн0 седиште представништва или

Огранка странОг правнОг лица, кОјОм се
пОтврђује да правн0 лице није Осуђиван0 за
кривична дела прОтив привреде и кривичн0

дел0 примања мита; 2) ИзвОд из казнене
евиденције
Посебног
за
одељења
организовани криминал Вишег суда у
Београду, кОјим се пОтврђује да правн0 лице

није Осуђиван0 за нек0 Од кривичних дела
ОрганизОванОг криминала; 3) ИзвОд из казнене

евиденције,

ОднОсн0

уверење

надлежне

полицијске управе МУП-а, кОјим се пОтврђује

да закОнски заступник пОнуђача није Осуђиван
за кривична дела прОтив привреде, кривична
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дела прОтив живОтне средине, кривичн0 дел0

примања или давања мита, кривичн0 дел0

преваре

и

нек0

Од

кривичних

дела

ОрганизОванОг криминала (захтев ее мОже
пОднети према меету рОђења или према месту

пребивалишта закОнекОг заетупника). УкОлик0

пОнуђач има више закОнеких заступника дужан
је да д0етави дОказ за свакОг Од њих.
ПредУзетници и физичка лица: ИзвОд из
казнене евиденције, Одн0ен0 уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, кОјим се пОтврђује
да није Оеуђиван за нек0 Од кривичних дела ка0

члан ОрганизОване криминалне групе, да није
Оеуђиван за кривична дела прОтив привреде,
кривична дела прОтив живОтне ередине,

кривичн0 дел0 примања или давања мита,
кривичн0 дел0 преваре (захтев се мОже пОднети

према

месту

пребивалишта).

рОђења

или

према

меету

Докази не могу бити старији од два месеца
Да је измири0 д0епеле порезе,

дОпринОсе
дажбине

и

друге

у

екладу

пре отварања понуда.
Уверење
ПОреске
управе

Министарства

јавне финанеија да је измири0 д0епеле пОрезе и

са дОпринОсе и уверење надлежне управе лОкалне

прОписима Републике Србије сам0управе да је измири0 Обавезе п0 ОенОву

3

4

или етране државе када има извОрних лОкалних јавних прихОда или пОтврду
еедиште на њенОј теритОрији надлежнОг Органа да ее пОнуђач налази у
пОступку приватизације. УкОлик0 пОнуђач има
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
Обавезу измирења лОкалник јавних прихОда на
више различитих Општина и/или градОва, у
Обавези је да дОстави наведену пОтврду за еваку
Од тих Општина и/или градОва.
Докази не могу бити старији од два месеца
пре отварања понуда.
Да је пОштОва0 Обавезе кОје ПОпуњен и пОтпиеан Образац изјаве 0
пр0излазе из важећик прОпиеа пОштОвању Обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗакОна
на
раду, (Образац 4 у поглављу V ове конкурсне
0
заштити
Образац изјаве
запОшљавању и услОвима рада, докуменrпације). УкОлик0
заштити живОтне ередине, ка0 пОтпиеује лице кОје није упиеан0 у регистар ка0
и да нема забрану Обављања лице Овлашћен0 за заетупање, пОтребн0 је
делатн0ети кОја је на енази у д0етавити и Овлашћење за пОтписивање.
време. пОднОшења пОнуде (чл.
75. ст. 2. 3акона).
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до,дАтни vслови
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове
за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а
испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:
Р.бр.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

1

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕт

1) Потврда, издата на меморандуму и
потписана од стране овлашћеног лица
произвођача или овлашћеног увозника импортера, са назнаком да се издаје ради
учешћа у поступку јавне набавке бр. 1-024042-25/19;
2) Потврда, издата на меморандуму и
потписана од стране овлашћеног лица
произвођача или његовог представништва за
територију Републике Србије, са наведеним
траженим могућностима и са назнаком да се
издаје ради учешћа у поступкујавне набавке
бр. 1-02-4042-25/19 или Уговор понуђача са
сервисером и потврда издата сервисеру на
меморандуму и потписана од стране
овлашћеног лица произвођача или његовог
представништва за територију Републике
наведеним
траженим
Србије,
са
могућностима и са назнаком да се издаје ради
учешћа у поступку јавне набавке бр. 1-024042-25/19;
3) Списак референтних испоручених добара
(Образац 5 у поглављу V ове конкурсне
документације) и Потврде које прате списак
референтник испорученик добара, потписане

1.1 Да је понуђач овлашћен од
произвођача или овлашћеног
увозника - импортера, да се
продајом
понуђеник
бави
предметних
добара
за
територију Републике Србије;
1.2 Да је понуђач овлашћен од
или
његовог
произвођача
представништва за територију
Републике
Србије,
за
сервисирање понуђених Рутера
и
Свича,
на
територији
Републике Србије или да
понуђач има закључен уговор
са сервисером овлашћеним од
или
произвођача
његовог
представништва за територију
Републике
Србије,
за
сервисирање понуђених Рутера
и
Свича
на
територији
Републике Србије, а на основу
чега понуђач има следеће
могуіiности:
- приступ техничкој подршци

произвођача преко WEB-a
кроз центар за техничку
подршку произвођача, 24
часа дневно, непрекидно,
- унапређену логистику у
набавци резервних делова
коришћењем
складишта
резервних
делова
на
територији
Републике
Србије,
- приступ
информационом
систему произвођача,
- приступ software центру
произвођача;
1.3 Да је понуђач у претходне 3

од овлашћеник лица наручилаца наведених у
списку (Образац 6 у поглављу V ове конкурсне
документације);
4) Потврде, издате на меморандуму и
потписане од стране овлашћеног лица
произвођача или његовог представништва за
територију Републике Србије, са наведеним
нивоом партнерског статуса понуђача и са
назнаком да се издају ради учешћа у поступку
јавне набавке бр. 1-02-4042-25/19;
5) тражени Сертификати.

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
ПалмотиГева 2, 1 1 103 Београд, ПАК: 106306, Република Србија
Контакт центар: 01 1 3242 673, факс: 01 1 3232 537

www.ratel.rs

Страна 10 од 39

године од дана истека рока за
подношење понуде који је
објављен на Порталу јавник
набавки, извршио најмање 3
испоруке Сервера тип 1 и/или
Сервера тип 2 и/или Система за
складиштење
података,
у
укупној вредности од по
најмање 8.500.000,00 динара;
1.4
Да понуђач поседује
највиши партнерски статус
стечен на територији Републике
Србије,
са
произвођачима
понуђених Рутера и Свича;
1.5 Да понуђач има важеfiе

сертификате:

- ISO 9001,
- ISO 20000-1,
- ISO 27001.
2

1) Изјава о кључном техничком особљу и
другим експертима који fie бити одговорни за
Да понуђач има запослене или
извршење уговора, потписана од стране
ангажоване ван радног односа:
овлашћеног лица понуђача (Образац 7 у
- лица са сертификатом на
поглављу V ове конкурсне документације);
експертском нивоу,
2) Пријаве на обавезно социјално осигурање
издатим од произвођача
(одговарајући М образац) за запослене или
понуђеник Рутера и Свича
уговори о радном ангажовању за ангажоване
- најмање 3 извршиоца
ван радног односа (Уговор о обављању
- лица са високом стручном
привремених и повремених послова, Уговор о
спремом и са РМР (Project
КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

Management Professional)
сертификатом - најмање 2
извршиоца

допунском раду и сл.).

3) Тражени сертификати;
4) Дипломе и РМР сертификати.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕИОСТ УСЛОВА
➢ Испуњеност обавезних услова за учешfiе у поступку предметне јавне набавке,
наведних у табеларном приказу обавезник услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4 и
додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у
табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1 и 2., понуђач доказује
достављањем доказа наведених у табеларном приказу начина доказивања обавезних и
додатних услова, у виду неоверених копија.
➢ Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 3акона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 3акона.
У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе наведене у
табеларном приказу начина доказивања обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и
4, у виду неоверених копија.
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➢ Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из члана 75. етав 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно. У том случају понуђач је дужан да за сваког понуђача из групе
понуђача достави доказе наведене у табеларном приказу начина доказивања
обавезник услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4, у виду неоверених копија.
➢ Понуђачје дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и
даје документује на прописани начин.
➢ Наручилац може да пре доношења одлуке о додели уговора, од понуђача чија је
понуда оцењена као најповољнија, затражи на увид оригинал или оверену копију свих
или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном
року који не може бити краћи од 5 дана, не достави тражене доказе, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре не достављају доказе о испуњености услова из чл. 75. ет. 1. тач. 1) до 4) Закона,
сходно чл. 78. Закона.
Понуђач није дужан да доетавља доказе који еу јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа, и то:
• доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона понуђачи који су регистровани у регистру
који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно
доступан на интернет стреници Агенције за привредне региетре -

www.apr.gov.rs).
Уколико је доказ о испуњености уелова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ.
Ако ее у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред еудским или управним органом, јавним бележником или другим
надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежник органа те
државе.
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IV KPHTEPHJyMH ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
1. Критеријум за доделу уговора
ИзбОр најпОвОљније пОнуде ћe ее извршити применОм критеријума „Најнижа понуђена
цена".
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих 1ie наручилац извршити
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем

пондера или истом понуђеном ценом
УкОлик0 две или више пОнуда имају иету најнижу пОнуђену цену, ка0 најпОвОљнија биће
изабрана пОнуда ОнОг пОнуТјача кОји је пОнуди0 краћи рОк иепОруке.

УкОлик0 ни накОн примене гОре наведенОг резервнОг елемента критеријума није мОгуће

дОнети Одлуку 0 дОдели угОвОра, наручилац ће угОвОр дОделити пОнуђачу кОји буде извучен

путем жреба. Наручилац ће пиемен0 Обавеетити еве пОнуђаче кОји еу пОднели пОнуде 0
датуму када ћe ее Одржати извлачење путем жреба. ЖребОм ћe бити Об}хваћене еам0 Оне
пОнуде кОје имају једнаку најнижу пОнуђену цену и иети рОк иепруке. Извлачење путем
жреба наручилац ће извршити јавн0, у приеуетву пОнуђача, и т0 так0 шт0 ћe називе пОнуђача
иепиеати на ОдвОјеним папирима, кОји еу иете величине и бОје, те ћe еве те папире етавити у
провидну кутију Одакле ћe извући еам0 један палир. ПОнуђачу чији назив буде на извученОм
папиру ћe бити дОдељен угОвОр. ПОнуђачима кОји не приеуетвују ОвОм п0етупку, наручилац
ћe д0етавити запиеник извлачења путем жреба.

V ОБРАСЦИКОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИДЕОПОНУДЕ
1) Образац пОнуде (Образац 1);
2) Образац трОшкОва припреме пОнуде (Образац 2);
3) Образац изјаве 0 незавиеној пОнуди (Образац 3);
4) Образац изјаве 0 пОштОвању Обавеза из чл. 75. ет. 2. ЗакОна (Образац 4);
5) Образац епиеак референтник испОручених дОбара (Образац 5);
б) Образац пОтврда референтнОг наручи0ца (Образац б);
7) Образац изјаве 0 кључнОм техничкОм Ое0бљу и другим екепертима кОји ћe бити
ОдгОвОрни за извршење угОвОра (Образац 7).
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(Образац 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
гОдине, за јавну набавку дОбара - Опрема за
Од
ПОнуда бр
Централну базу пренетих бројева, бр. 1-02-4042-25/19

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОИУТiА цУ:
НАЗИВ
АДРЕСА / СЕДИШТЕ
МЕСТО И ПОШТАНСКИ БРОЈ
ОПШТИНА
ТЕЛЕФОН

ТЕЛЕФАКС
Е-MAIL
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
МАТИЧНИ БРОЈ
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ
ПИБ
ВРСТА ПРАВНОГ ЛИЦА

микр0

мал0

ОБВЕЗНИК ПДВ-а

ередње велик0
(заокружити)
не
па
(заокружити)

физичк0 лице

БРОЈ РАЧУНА
НАЗИВ БАНКЕ

ЛИЦЕ ОВЛАШ'FiEHO ЗА
ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА
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2) понУдУподноси:

А) сАмостАлно
s) сА подизвотiАчЕм
в) кАо зАЈЕдничку понуду
напомена:
- 3аокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда
подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико
понуду подноси група понуђача
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ВОТiAYY:
НАЗИВ
АДРЕСА / СЕДИШТЕ
МЕСТО И ПОШТАНСКИ БРОЈ
ОПШТИНА
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
Е-MAIL
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
МАТИЧНИ БРОЈ
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ
ПИБ
ВРСТА ПРАВНОГ ЛИЦА

микр0

мал0

ОБВЕЗНИК ПДВ-а

средње

велик0

физичк0 лице

(заокружити)

да

не

(заокружити)

БРОЈ РАЧУНА
НАЗИВ БАНКЕ
ЛИЦЕ ОВЛАШТzЕНО ЗА
ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА
ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ
ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ
Т1Е ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ
(не већи од 50%)

- ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
КОЈИ Т1Е ИЗВРШИТИ
ПОДИЗВОЂАЧ
Напомена:
- Образац попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем.
- Уколико има више подизвођача, потребно је да се образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ УЗАЈЕДНИЧКОЈПОНУДИ:

НАЗИВ
АДРЕСА / СЕДИШТЕ
МЕСТО И ПОШТАНСКИ БРОЈ
ОПШТИНА
ТЕЛЕФОН

ТЕЛЕФАКС
Е-MAIL
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
МАТИЧНИ БРОЈ
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ
ПИБ
ВРСТА ПРАВНОГ ЛИЦА

микро

мало

ОБВЕЗНИК ПДВ-а

средње

велико

физичко лице

(заокружиrпи)

да

не

(заокружиrпи)

БРОЈ РАЧУНА
НАЗИВ БАНКЕ
ЛИЦЕ ОВЛАШТiЕНО ЗА
ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА
Напомепа:
- Образац nonyraaeajy само они понуђачи који подносе заједничку понуду.
- Уколико има више учесника у заједничкој понуди, потребно је да се образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Опрема за Централну базу пренетих гвројева
Укупна
укупна
Јединична Јединичва
цена
цена
Јед. Колицена
цена
Ред'
Назив
са
ПДВ
без
ПДВ
бр,
мере чина
са ПДВ
без ПДВ
(3х5)
(3х4)
7
б
5
4
3
2
1
1.

Рутер

ком

1

2.

Свич

ком

1

3.

Сервер тип 1

ком

2

4.

Сервер тип 2

ком

1

5

Систем за складиштење
података
Уређај за архивирање

ком

1

ком

1

б

Таре Library

УКУПНО:
динара
Укупна цена без ПДВ:
динара
Износ ПДВ:
динара
Укупна цена са ПДВ:
уплатом
на
рачун
понуђача
Начин плаћања:
понуђачу није дозвољено да захтева аванс
Услов плаћања:
дана (не xpaћu од 15 н не дужн од 45)
Рок плаћања:
дана (не đужн од 35)
Рок испоруке:
дана (не дужи од 30)
Рок извршења додатних услуга:
Места испоруке: Катићева 14, 11000 Београд, V спрат, бокс 7 (примарна локација)
Булевар Милутина Миланковића 19г, 11070 Нови Београд (секундарна локација)
10. Гарантни рок:
месеца/и (не краћи од 36)
- за Рутер:
месеца/и (не краћи од 36)
- за Свич:
месеца/и (не кра>-iu од 36)
- за Сервер тип 1:
месеца/и (не краћи од 36)
- за Сервер тип 2:
месеца/и (не краћи од 36)
- за Систем за складиштење података:
месеца/и (не краtги од 36)
- за Уређај за архивирање Tape Library:
дана (не xpaћu од 30)
11 Рок важења понуде:

1.
2.
3.
4.
5.
б.
7.
8.
9.

ПОНУЂАЧ

(потпис овлашћеног лица)
Напомена:
- Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци
који суу обрасцу понуде наведени.
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, могу се определити да образац понуде
потписују сви понуђачи из групе понуђача или један понуђач у име групе, који мора бити
одређен Споразумом понуђача из групе понуђача, из чл. 81. ст. 4. 3акона.
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(Образац 2)
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У екладу еа чл. 88. ет. 1. Закона, пОнуђач
(назив понуђача)
у п0етупку јавне набавке - Опрема за Централну базу пренетих бројева, бр. 1-02-404225/19, д0етавља укупан изн0е и етруктуру трОшкОва припремања пОнуде, как0 еледи у
табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА УРСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ

ТрОшкОве припреме и пОдношења пОнуде ен0еи искључив0 пОнуђач и не мОже тражити Од
наручи0ца накнаду трОшкОва.
Ак0 је п0етупак јавне набавке Обустављен из разлОга кОји еу на етрани наручи0ца, наручилац
је дужан да пОнуђачу надОкнади трОшкове израде узорка или мОдела, ако еу израђени у
складу са техничким спецификацијама наручи0ца и трОшкОве прибављања средетва
Обезбеђења, пОд услОвОм даје пОнуђач тражи0 накнаду тих трОшкОва у евОјОј пОнуди.

ПОНУЂАЧ

(потпис овлашћеног лица)

Папомена:
- досмављање овог обрасца није обавезно.
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(Образац 3)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
, даје:

У складу са чл. 26. ЗакОна, пОнуђач
(назив понуђача)

ИЗЈАВУ
О ИЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ПОд пунОм материјалнОм и кривичнОм ОдгОвОрнОшћу пОтврђујем да сам пОнуду у пОступку
јавне набавке - Опрема за Централну базу пренетих бројева, бр. 1-02-4042-25/19, пОдне0
независн0, без дОгОвОра са другим пОнуђачима или заинтересОваним лицима.

ПОНУ'FiAЧ

(потпис овлашћеног лица)

Напомена:
- Образац мора бити попуњен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.
- У случају nocmojaњa основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац
ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација
надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи
меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступкујавне набавке у смислу 3акона којим
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може
mpajamu до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу
члана 82. став 1. тачка 2) 3акона.
- Уколико понуду подноси група понуђача, образац мора бити попуњен и потписан од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
- Уколико образац потписује лице које није уписано y perucmap као лице овлашћено за
заступање, потребноје доставити и овлашћење за потписивање.
- Умножити овај образац у потребном броју примерака за сваког понуђача из групе
понуђача.

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Палмотиl-iева 2, 1 1 103 Београд, ПАК: 106306, Република Србија
Контакт центар: 01 1 3242 673, факс: 01 1 3232 537
www.ratei .rs

Страна 20 од 39

(Образац 4)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗАКОНА
ПОд пунОм материјалнОм и кривичнОм ОдгОворнОшћу, као заступник пОнуђача/пОдизвОђача
(заокружити потребно), дајем еледећу

ИЗЈАВУ

ПОнуђач/Подизвођач (заокружити потребно)

(назив понуђача/подизвођача)

у п0етупку јавне набавке - Опрема за Централну базу пренетих бројева, бр. 1-02-404225/19, пОштОва0 је Обавезе кОје пр0излазе из важећих прОписа 0 заштити на раду,
залошљавању и уеловима рада, заштити животне средине и нема забрану Обављања
делатности којаје на снази у време пОднОшења понуде за предметнујавну набавку (чл. 75. ет.
2. Закона)

ПОНУЂАЧ

(nomnuc овлашћеног лица)

Напомена:

- Образац мора бити попуње и потписан од стране овлашћеног лица понуђача/подизвођача.
- Уколико понуду подноси група понуђача, образац мора бити попуњен и потписан од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, на који начин сваки понуђач из групе

понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 3акона.
- Уколико образац потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за

заступање, потребноје доставити и овлашћење за nomnucuearve.
- Умножити овај образац у потребном броју примерака за сваког понуђача из групе
понуђача, односно за сваког подизвођача.

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Палмотиfiiева 2, 11103 Београд, ПАК: 106306, Република Србија
Контакт центар: 011 3242 673, факс: 011 3232 537

www.ratel.rs

Страна 21 0д 39

(Образац 5)
ОБРАЗАЦ СПИСАК РЕФЕРЕИТНИХ ИСПОРУЧЕИИХ ДОБАРА
У вези чл. 77. ст. 2. тач. 2) пОд (1) ЗакОна, ка0 заступник пОнуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
~

ПОнуђач
(назив понуђача)

у поступку јавне набавке - Опрема за Централну базу пренетих бројева, бр. 1-02-404225/19, изврши0 је испОруку референтних дОбара за пОтребе следећих референтних

наручилаца:

ред,
бр,

Назив, седиште, матични број,
особа за контакт и телефон

наручиоца

Број, датум
закључења и
реализације
уговора

1.

Врсте

референтних
испоручених

добара

(заокружити)
1) Сервери тип 1
2) Сервери тип 2
3) Системи за
складиштење

Укупна

вредност
референтних

испоручених

добара у РСД

података
2.

1) Сервери тип 1
2) Сервери тип 2
3) Системи за
складиштење

пОдатака
З.

1) Сервери тип 1
2) Сервери тип 2
3) Системи за
складиштење

пОдатака
ПОНУЂАЧ
(потпис овлашћеног лица)
Напомена:
- Образац мора бити попуњен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача, односно
понуђача из групе понуђача, уколико додатни услов испуњавају заједно.
- Уколико образац потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребноје доставити u овлашћење за потписивање.
- Умножити овај образац у потребном броју примерака за сваког понуђача из групе понуђача
илиу случају већег бројареференци.
Регvлаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Палмотићева 2, 1 1 103 Београд, ПАК: 106306, Република Србија
Контакт центар: 01 1 3242 673, факс: 01 1 3232 537

www.ratel.rs

Страна 22 од 39

(Образац б)
ОБРАЗАЦ ПОТВРДА РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА
НАЗИВ НАРУЧИОЦА:
АДРЕСА / СЕДИШТЕ:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ТЕЛЕФОН:

Е-MAIL:
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:

У складу еа чланОм 77. став 2. тачка 2) под (2) ЗакОна 0 јавним набавкама, издаје се

ПОТВРДА ПАРУЧИОЦА

кОјОм ее потврђује даје пОнуђач

(навести назив и седиште понуђача)
у свему у екладу са УговОром број
, закљученим
иепоручи0 дана
гОдине:
1) Сервере тип 1, у вредн0ети од
динара
2) Сервере тип 2, у вреднОсти Од
динара
3) Системе за складиштење пОдатака, у вреднОсти Од
динара.
(заокружити)

године,

Ова пОтврда се издаје на захтев понуђача, ради учешћа у пОступку јавне набавке - Опрема за
Централну базу пренетих бројева, бр. 1-02-4042-25/19 и у друге сврхе ее не може

кОриетити.
Место и датум:

Наручилац

(потпис овлашћеног лица)
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(Образац 7)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КЈbУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЈbУ И ДРУГИМ
ЕКСПЕРТИМА КОЈИ TiE БИТИ ОДГОВОРНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА
У вези чл. 77. ст. 2. тач. 2). пОд (4) ЗакОна, ка0 заступник пОнуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ
ПОнуђач
(назив понуђача)

у пОступку јавне набавке - Опрема за Централну базу пренетих бројева, бр. 1-02-404225/19, има кључн0 техничк0 ОсОбље и друге експерте кОји ће бити ОдгОвОрни за извршење
угОвОра наведене у табели:
РеД'
бр.

Име и презиме

Назив сертификата

Име и презиме

Стручна спрема и
Број РМР сертификата

1
2
3
Ред'
бр,
1
2

ПОНУ"FiAЧ

(потпис овлашћеног лица)
Напомена:
- Образац мора бити попуњен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.
- Уколико понуду подноси група понvђача, образац мора бити попуњен и потписан од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, уколико додатни услов испуњавају

заједно.
- Умножити овај образац у потребном броју примерака за сваког од понуђача из групе
понуђача или у случају већег броја извршилаца.
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VI МОДЕЈ7 УГОВОРА

УГОВОР

о купопродаји
закључен у Београду, дана — _.2019. године између уговОрних страна:
1. Регулаторна агенција за електрОнске комуникације и поштанске услуге — РАТЕЛ,
са седиштем у Београду, ул. Палмотиliева 2, матични број: 17606590, шифра
делатности: 84.13, ПИБ: 103986571, обвезник ПДВ-а: не, коју заступа директор др
Владица Тинтор (у даљем тексту: Паручилац)
и
2•
Ул•
матични број:
, шифра делатности:
обвезник ПДВ-а: _, број рачуна:
, које заступа
даљем тексту: Продавац)

са седиштем у
,
, ПИБ
, код•
(у

са подизвоtlачима:
1.
, ул•
укупне вредности од

са седиштем у
, за део
, у проценту

% (не већи од 50%),

2.
, ул•

са седиштем у
, за део
, у проценту

укупне вредности од
% (не eeћu од 50%),
који у потпуности одгОвара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без обзира на
број подизвођача.
са учесницима у за%едничкој понуди:
1.
са седиштем у
, ул.
~
2.
са седиштем у
~ ул.
~
који одговарају неограничено еолидарно према Наручиоцу, саглаено СпОразуму о
заједничком наступању, број
од
године, који је
саставни део заједничке понуде из члана 1. овог Уговора.
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет Овог Уговора је купопродаја Опреме за Централну базу пренетих бројева (у
даљем тексту: предметна добра), у евему према понуди Продавца, бр.
од

године, кОд Наручиоца заведена пОд бр.

од

године, на основу које је ПрОдавцу додељен уговор, у отвореном поступку
јавне набавке добара - Опрема за Централну базу пренетих бројева, бр. 1-02-4042-25/19.
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Текничке карактеристике (спецификације) Наручи0ца (ПрилОг 1) и пОнуда ПрОдавца
из претхОдног става (ПрилОг 2), чине саставни де0 ОвОг УгОвОра.
Цена
Члан 2.
Наручилац је приквати0 цену наведену у пОнуди ПрОдавца из члана 1. ОвОг УгОвОра,
динара са ПДВ-Ом.
динара без ПДВ-а, ОднОсн0
Од
У цену су урачунати трОшкОви испОруке и извршења дОдатних услуга, ка0 и сви други
трОшкОви кОје има ПрОдавац, как0 би у пОтпунОсти изврши0 све угОвОрОм предвиђене
Обавезе.
УгОвОрена ценаје фиксна и не мОже се мењати за време трајања ОвОг УгОвОра.

Плаћање
Члан З.
Наручилац се Обавезује да изнОс угОвОрене цене из члана 2. став 1. ОвОг УгОвОра,
, кОд
,
уплати ПрОдавцу на рачун брОј
дана Од дана испОстављања зактева за плаћање, ОднОсн0 рачуна за испОручена
у рОку Од
предметна дОбра, кОји се испОставља п0 извршенОм квантитативнОм пријему испОручених
предметник дОбара из члана 8. став 2. ОвОг УгОвОра.
Рок, начин и место испоруке
Члан 4.
дана
ПрОдавац се Обавезује да Наручи0цу испОручи предметна дОбра, у рОку Од
Од дана закључења ОвОг УгОвОра.
ИспОрука се мОже вршити искључив0 радним данима, Од 09:00 д0 15:00 часОва.
ПрОдавац је дужан да најмање 2 дана пре пОчетка испОруке предметних дОбара
писаним путем Обавести Наручи0ца 0 пОчетку испОруке.
ПрОдавац се Обавезује да предметна дОбра испОручи на адресама:
Катићева 14, 11000 Бе0град, V спрат, бОкс 7 (примарна лОкација);
Булевар Милутина МиланкОви$а 19г, 11070 НОви Бе0град (секундарна лОкација).
Рок, начин и место извршења додатних услуга
Члан 5.
дана Од дана
ПрОдавац се Обавезује да изврши дОдатне услуге, у рОку Од
квантитативнОг пријема испОручених предметних дОбара из члана 8. став 2. ОвОг УгОвОра.
ДОдатне услуге се мОгу вршити искључив0 радним данима, Од 09:00 д0 15:00 часОва.
Време дОласка на места изврешења дОдатних услуга Одређује се у дОгОвОру са
представникОм Наручи0ца.
ПрОдавац се Обавезује да изврши мОнтажу и пОвезивање, инсталацију и кОмплетн0
кОнфигурисање предметних дОбара, ка0 и миграцију Окружења система централне базе
пренетих брОјева.
Миграција централне базе на нОви кардвер не сме ни на кОји начин нарушити
тренутне интерфејсе и функци0нисање Централне базе пренетих брОјева (ЦБПБ). Тражена
миграција се мОра извршити са прекидОм у раду Од најдуже 6 сати, пОсле кОг ћe систем
ЦБПБ радити не0метан0 на нОвОм хардверу.
ПрОдавац се Обавезуј е да дОдатне услуге врши на адресама:
- Катићева 14, 11000 Бе0град, V спрат, бОкс 7 (примарна лОкација),
- Булевар Милутина МиланкОвића 19г, 11070 НОви Бе0град (секундарна лОкација).
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Уговорна казна
Члан б.

УкОлико ПрОдавац не испОручи предметна добра или не изврши дОдатне услуге у

угОвореним рОкОвима из члана 4. и 5. ОвОг УгОвОра, Обавезан је да за сваки дан закашњења
плати Паручи0цу на име угОвОрне казне, изнОс Од 2°/оо (два прОмила) Од укупне вреднОсти
уговОра, а највише д0 5% Од укупне вреднОсти угОвОра.

УкОлик0 кривицОм ПрОдавца угОвОрне Обавезе не буду извршене у угОвореним

рОкОвима а Паручилац збОг тога претрпи штету у висини већ0ј Од Остварене угОворне казне,
Паручилац има право да Од ПрОдавца зактева и изнОс накнаде штете који прелази висину
уговОрне казне.
УгОвОрне стране ће спОразумн0 утврдити висину штете, а укОлик0 то није мОгуће,
изнОс штете се утврђује у ОдгОварајућем судскОм поступку.
Средство финансијског обезбеђења
Члан 7.
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла - Продавац се
Обавезује да у тренутку закључења угОвОра, Паручи0цу дОстави средств0 финансијскОг
обезбеђења за добр0 извршење пОсла и т0:
- бланко сопствену меницу, пОтписану Од стране лица ОвлашћенОг за заступање, која мОра
бити евидентирана у Регистру меница и Овлашћења ПарОдне банке Србије;
- менично овлашћење - писмо, са назначеним изнОсОм Од 10°/о од укупне вредности
уговора без ПДВ и роком важности који је 60 дана дужи од истека рока за коначно
извршење посла, пОпуњен0 и пОтписан0 Од стране лица ОвлашћенОг за заступање;
- копију картона депонованих потписа, кОји је издат и Оверен Од стране пОслОвне банке,
кОју Продавац навОди у меничнОм Овлашћењу - писму, са датумОм Овере истим ка0 и датум
издавања меничнОг Овлашћења - писма или каснијим.
Ако се за време трајања угОвОра промене рОкови за извршење угОвОрне Обавезе,
важност менице мОра да се продужи.
Паручилац ћe унОвчити меницу, у случају да Продавац не буде извршава0 угОвОрне
обавезе у рОкОвима и на начин предвиђен Овим УгОвОрОм.
Примопредаја
Члан 8.
ПримОпредају, кОја Обухвата квантитативну кОнтрОлу испОручених предметних дОбара

и пратеће дОкументације (техничка дОкументација произвОђача, корисничка упутства на
српскОм језику, гарантни листови, Отпремнице и друга дОкументација од важности) и

квалитативну кОнтрОлу испорученик предметних дОбара и извршених додатних услуга,
вршиће комисија Паручи0ца уз присуство представника Продавца.
УкОлик0 се квантитативном контрОлОм утврди да су испОручена сва предметна дОбра и
пратећа дОкументација, Овлашћен0 лице Паручи0ца Оверава Отпремнице кОјима се пОтврђује
да су предметна добра примљена, 0 чему ћe се сачинити Записник о квантитативнОм пријему.

УкОлик0 се приликОм вршења квантитативне кОнтрОле кОнстатују недостаци, Продавац је

дужан да их ОтклОни у ОстављенОм рОку, испОрукОм недОстајућих количина, 0 чему ћe се

сачинити нОви Записник 0 квантитативнОм пријему, кОји пОтписују представници обе

угОвОрне стране.
Сматра се да је квантитативни пријем предметних дОбара извршен када Залисник 0
квантитативном пријему, без примедби, пОтпишу представници Обе угОвОрне стране, а кОји
представља ОснОв за испОстављање рачуна за испОручена предметна дОбра из члана 3. ОвОг

УгОвОра.
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Квалитативна кОнтрола подразумева квалитативно испитивање испОручених
предметних дОбара и извршених додатних услуга. Квалитативна кОнтрола ће се вршити,

најкасније у рОку Од 5 радних дана Од дана пријема Обавештења 0 извршеним додатним
услугама Од ПрОдавца, 0 чему ћe се сачинити Записник 0 квалитативнОм пријему. УкОлик0 се
приликОм вршења квалитативне кОнтрОле кОнстатују недОстаци, ПрОдавац је дужан да ик
ОтклОни у ОстављенОм рОку, 0 чему ће се сачинити нОви Залисник 0 квалитативном пријему,
кОји пОтписују представници Обе угОворне стране.
Сматра се да је примОпредаја предметник дОбара извршена када Записник 0
квалитативнОм пријему, без примедби, пОтпишу представници обе угОвОрне стране.

Гарантни рокови

Члан 9.
месеца/и
гара.иције пр0извОђача.
Гарантни рОк за Рутерје
месеца/и гаранције произвОђача.
Гарантни рОк за Свичје
месеца/и гаранције пр0извОђача са укљученОм
Гарантни рок за Сервер тип 1 је
пОдршкОм ОвлашћенОг представника пр0извОђача 24/7, на локацији наручи0ца у случају
отказа у времену следећег раднОг дана.
месеца/и гаранције произвођача са укљученом
Гарантни рОк за Сервер тип 2 је
пОдршкОм ОвлашћенОг представника пр0извођача 24/7, на лОкацији наручи0ца у случају
Отказа у времену следећег радног дана.
Гарантни рОк за Систем за складиштење пОдатака, на це0 хардвер и сОфтвер је
месеца/и гаранције пр0извОђача.
Гарантни рОк за Уређај за архивирање Таре Library, на це0 хардвер и сОфтвер је
месеца/и гаранције произвОђача.
Трајање уговора
Члан 10.
Овај Уговор ступа на снагу данОм потписивања Од стране Овлашћених лица угОвОрник
страна и важи д0 испуњења угОворних обавеза Обе угОворне стране.
Раскид уговора
Члан 11.

Наручилац задржава право да једностран0 раскине Овај УгОвОр укОлик0 Продавац

касни са испОрукОм предметних дОбара или са извршењем дОдатних услуга, више од 25 дана,
Од дана истека рокОва из члана 4. и 5. Овог УгОвОра.

Завршне одредбе
Члан 12.
Уговорне стране се Обавезују да без Одлагања писаним путем обавесте другу страну 0
било кОјОј прОмени која наступи тОкОм важења овОг УгОвора и да је дОкументују на
прописани начин, ка0 и да доставе пОдатке 0 свакОј извршенОј статуснОј или организационој
прОмени и свакОј другОј прОмени везан0 за Опште пОдатке (адреса, Овлашћена лица, брОј
рачуна, банка и др.).
Члан 13.
УгОвОрне стране су сагласне да се на све међусОбне ОднОсе, кОји нису дефинисани
овим УгОвОром, примењују Одредбе ЗакОна 0 Облигаци0ним ОднОсима, ка0 и други важећи
прОписи, кОји регулишу Ову материју.
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Члан 14.
УговОрне стране су сагласне да евентуалне спОрОве из ОвОг угОвОрнОг ОднОса решавају
спОразумн0.

УкОлик0 спОрОви између угОвОрнх страна не буду решени спОразумн0, угОвара се

надлежнОст ПривреднОг суда у Бе0граду.

Члан 15.
УгОвОрне стране сагласн0 изјављују да су Овај УгОвОр прОчитале, разумеле и да
угОвОрне одредбе у свему представљају израз њихОве стварне вОље.
Члан 16.
Овај УгОвОр је сачињен у б истОветник примерака, Од кОјих п0 3 примерка задржава
свака угОвОрна страна.

За ПРОДАВЦА

За НАРУЧИОЦА

Др Владица ТинтОр

Напомена:
- Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише, чиме поrпврђује да је сагласан са
одредбама модела уговора.
- Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем.
- Уколико понуђач, без оправданих разлога, одбије да закључи уговор о јавној набавци, након
што му је уговор додељен, то може представљати негативну референцу према члану 82.
став 1. тачка 3) 3акона.
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да модел
уговора потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да Споразумом
понуђача из групе понуђача, из чл. 81. ст. 4. 3акона одреди једног понуђача из групе који ће
попунити и потписати модел уговора.
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VII УПУТСТВО ПОИУЂА ЧИМА КАКО ДА СА ЧИИЕ ПОИУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ ПА КОЈЕМ ПОИУДА МОРА ДА БУДЕ CACTABJbEHA
Понуђач подноси понуду на српском језику.
Уколико се достављају докази на страном језику, понуђач је у обавези да уз исте достави и
њихов превод на српски језик, Оверен од стране судског тумача за предметни страни језик.
Технички део документације може бити достављен и само на енглеском језику, при чему
наручилац задржава право да уколико у поступку прегледа и оцене пОнуда утврди да би део
понуде требало да буде преведен на српски језик, одреди понуђачу примерен рок у којем је
дужан да изврши превод тог дела понуде.

2. НА цИН ПОДНОШЕIbА ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси у писаном облику. Понуђач може, уз понуду у писаном облику, да
поднесе понуду и у електронскОм облику (на „CD ROM" у или „цSВ" у, y Word (.doc unu
.docx) unu Acrobat Reader (pdf) формату, исправног залиса). Наведени медијуми морају да
будујасно и трајно означени називом понуђача.
Понуђач понуду подноси непосредно (лично) или путем поште препорученом пошиљком, у
затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу:
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске vcnvre
Палмотиliева 2, 11103 Београд, ПАК 106306
- Писарница са назнаком:
„Понуда за iавну набавку добара - Опрема за Централну базу пренетих броiева, бр. 1-024042-25/19 - НЕ ОТВАРАТИ".
Понуда се сматра благовременом уколик0 је примљена од стране наручиоца
до 07.11.2019. године, до 10:00 часова
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће се
неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ћe по окончању поступка отварања
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да ј е поднета неблаговремено.
Понуда мора да садржи:
• Доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.
Закона - наведене у поглављу I1I Ове конкурсне документације;
• Доказе о испуњености техничких карактеристика (спецификација) - наведене у
поглављу II ове конкурсне документације
Регvлаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
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•
•
•
•

Образац понуде (Образац 1) - пОпуњен и пОтписан;
Образац трошкова припреме понуде (Образац 2) (уколико понуђач rпражп накнаду
ти.к пtрошкова у својој понуди) - пОпуњен и пОтписан;
Образац изјаве о независној понуди (Образац 3) - попуњен и пОтписан;
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст 2. Закона (Образац 4) - попуњен

и пОтписан;
•

Образац списак референтних испоручених добара (Образац 5) - пОпуњен и

потписан;
•
•
•
•

•

Образац потврда референтног наручиоца (Образац б) - попуњен и пОтписан;
Образац изјаве о кључном техничком особљу и другим експертима који he бити
одговорни за извршење уговора (Образац 7) - пОпуњен и пОтписан;
Модел уговора - пОпуњен и пОтписан;
Споразум (уколико понуđу подноси група понуђача) - кОјим се пОнуђачи из групе
међусОбн0 и према наручи0цу Обавезују на извршење јавне набавке а који чини
саставни де0 заједничке понуде;
Овлашliење за потписивање, укОлик0 Обрасце кОји пОдразумевају давање изјава пОд
материјалнОм и кривичнОм одговорнОшћу потписује лице које није уписано у регистар
ка0 лице овлашћено за заступање.

Понуда се сачињава так0 шт0 пОнуђач уписује тражене пОдатке у Обрасце дате у КОнкурснОј

дОкументацији. Обрасци морају бити читк0 попуњени п0 свим ставкама и потписани Од
стране овлашћенОг лица. У случају већег брОја пОдизвОђача или пОнуђача из групе понуђача,
пОједине Обрасце кОје попуњавају пОсебн0, кОпирати у дОвОљном броју примерака за свакОг
од њих, као и у случају да се пОнуда пОдноси за више партија.
Свака учињена исправка, бељење или пОдебљавање, мОрају бити пОтписани Од стране
овлашћенОг лица.
ПОжељн0 је да сви Обрасци и документи пОднети у пОнуди буду слОжени п0 напред
наведеном редОследу и међусОбн0 повезани у целину, так0 да се не могу накнадно убацивати
или Одстрањивати и мењати појединачни листОви, ОднОсно прилози а да се видн0 не Оштете.

Уколик0 пОнуђачи поднОсе заједничку пОнуду, група пОнуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурснОј дОкументацији пОтписују сви пОнуђачи из групе понуђача или

група пОнуђача мОже да Одреди једног пОнуђача из групе који ћe потписивати Обрасце дате у
кОнкурсној документацији, изузев Образаца који пОдразумевају давање изјава пОд
материјалнОм и кривичнОм одгОворнОшћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјаве о
поштованњу обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона и сл.), кОји морају бити попуњени и пОтписани, од
стране сваког понуђача из групе понуђача, на пОсебним примерцима образаца. У случају да
се понуђачи Определе да један понуђач из групе пОтписује обрасце дате у конкурсној
документацији (изузев Образаца кОји пОдразумевају давање изјава пОд материјалном и
кривичном ОдговорнОшћу), наведен0 треба дефинисати СпОразумОм, којим се понуђачи из
групе, међусОбн0 и према наручи0цу, обавезују на извршење јавне набавке а кОји чини
саставни де0 заједничке понуде, сагласн0 чл. 81. ст. 4. Закона.
Паручилац ћe одбити понуду ако има битне недостатке, однОсн0 ак0:
1) пОнуђач не докаже да испуњава Обавезне услОве за учешће;
2) пОнуђач не дОкаже да испуњава додатне услове за учешће;
3) је понуђени рОк важења пОнуде краћи од прописаног;
4) понуда садржи друге недОстатке збОг кОјик није мОгуће утврдити стварну садржину
пОнуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
Регулаторна агенција за електронске кимуникације и поштанске услуге
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Јавно отварање понуда обавиће се, на адреси седишта Регулаторне агенциiе за
електронске комуникације и поштанске vcnvre, Палмотићева 2, 11103 Београд, истог
дана по истекУ рока за подношење понуда, односно 07.11.2019. године, са почетком v
11:00 часова.
Представници пОнуђача кОји учествују у пОступку Отварања пОнуда, дужни су да пре пОчетка
јавнОг Отварања пОнуда, пОднесу пунОм0ћје за учешће у пОступку Отварања пОнуда (на
мемОрандуму пОнуђача, заведен0 и пОтписан0).
3. ПОПУДА СА ВАРИЈАПТАМА
ПОднОшење пОнуде са варијантама није дОзвОљен0.
4. НА ЧИН ИЗМЕИЕ, ДОПУИЕ И ОПОЗИВА ПОИУДЕ
У рОку за пОднОшење понуде пОнуђач мОже да измени, дОпуни или ОпОзОве свОју пОнуду на
начин кОји је Одређен за пОднОшење пОнуде.
ПОнуђач је дужан да јасн0 назначи кОји де0 пОнуде мења ОднОсн0 кОја дОкумента накнадн0
дОставља.
Измену, дОпуну или ОпОзив пОнуде дОставити на адресу:
Регулаторна агенција за електронске комуникациiе и поштанске vcnvre
Палмотићева 2,11103 Београд, ПАК 106306
- Писарница са назнакОм:
„Измена п0нуде за јавну набавку добара - Опрема за Централну базу пренетих бројева,
бр. 1-02-4042-25/19 - НЕ ОТВАРАТИ" или
„Допуна понуде за јавну набавку добара - Опрема за Централну базу пренетих бројева,
бр. 1-02-4042-25/19 - НЕ ОТВАРАТИ" или
„Опозив понуде за јавну набавку добара - Опрема за Централну базу пренетих бројева,
бр. 1-02-4042-25/19 - НЕ ОТВАРАТИ" или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара - Опрема за Централну базу пренетих
бројева, бр. 1-02-4042-25/19 - НЕ ОТВАРАТИ".
На пОлеђини кОверте или на кутији навести назив и адресу пОнуђача.
У случају да пОнуду пОднОси група пОнуђача, на кОверти је пОтребн0 назначити да се ради 0
групи пОнуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкОј пОнуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.

5. YЧECTBOBAIbE УЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОИУДИ ИПИ КАО ПОДИЗВОТiА Ч
Понуђач мОже да пОднесе сам0 једну пОнуду.
ПОнуђач кОји је самОсталн0 пОдне0 пОнуду не мОже истОвремен0 да учествује у заједничкОј
пОнуди или ка0 пОдизвОђач, нити ист0 лице мОже учествОвати у више заједничких пОнуда.
У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу V ове конкурсне документације), пОнуђач наводи на
који начин пОднОси пОнуду, ОднОсн0 да ли пОднОси пОнуду самОсталн0 или ка0 заједничку
пОнуду или пОднОси пОнуду са пОдизвОђачем.
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6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОТiА цЕМ
УкОлик0 пОнуђач пОдн0еи пОнуду са пОдизвођачем дужан је да у Обраецу пОнуде, (Образац 1
у поглављу V ове конкурсне документације), наведе да понуду подн0еи са подизвођачем,
назив, еедиште и остале податке 0 пОдизвОђачу, прОценат укупне вредн0ети набавке кОји ћe
поверити пОдизвОђачу а кОји не може бити већи Од 50%, ка0 и де0 предмета набавке који ћe
извршити прек0 пОдизвОђача.
УкОлик0 угОвОр 0 јавнОј набавци буде закључен између наручи0ца и пОнуђача који пОднОси
понуду са пОдизвОђачем, тај пОдизвОђач ћe бити наведен и у угОвОру 0 јавној набавци.
ПОнуђач је дужан да за пОдизвОђаче достави дОказе 0 иепуњен0ети услОва из чл. 75. ст. 1. тач.
1) д0 4) ЗакОна, а дОказ 0 иепуњен0ети услОва из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона, за де0 набавке
који ћe извршити прек0 пОдизвОђача.
ПОред Обавезних услОва, наручилац кОнкуренОм дОкументацијОм Одређује кОје јОш уелОве
пОдизвОђач мОра да испуни и на кОји начин т0 дОказује.
Понуђач је дужан да за пОдизвОђаче дОстави дОказе 0 иепуњенОсти услОва кОји су наведени у
пОглављу III ове кОнкурсне документације, у складу са УпутетвОм како се дОказује
иепуњенОст услОва.
ПОнуђач је дужан да наручи0цу, на његОв зактев, ОмОгући приступ код пОдизвОђача, ради
утврђивања испуњен0ети тражених уелОва.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
ПОнуђач не мОже ангажовати ка0 пОдизвОђача лице кОје није наве0 у пОнуди, у еупрОтнОм
наручилац ће реализОвати средств0 Обезбеђења и раскинути угОвор, Осим ак0 би раекидОм
угОвОра наручилац претрпе0 знатну штету, и Обавеетити Организацију надлежну за заштиту
кОнкуренциј е.
ПОнуђач мОже ангажОвати ка0 пОдизвОђача лице кОје није навео у пОнуди, ак0 је на страни
пОдизвОђача накОн поднОшења пОнуде настала трајнија неспОсОбн0ет плаћања, ак0 то лице

иепуњава еве уелОве одређене за пОдизвОђача и укОлик0 дОбије претхОдну еагласнОт
наручи0ца
7. ЗАЈЕДИИцКА ПОПУДА
ПОнуду може пОднети група понуђача.
УкОлик0 пОнуду пОдноси група пОнуђача, еаетавни део заједничке пОнуде мОра бити
СпОразум кОјим се пОнуђачи из групе међусОбн0 и према наручи0цу Обавезују на извршење
јавне набавке а кОји Обавезн0 еадржи пОдатке из чл. 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗакОна и т0 пОдатке

0:
•

члану групе кОји ће бити н0еилац пОсла, Одн0ен0 који ће пОднети пОнуду и који ћe
заступати групу пОнуђача пред наручи0цем,
• Опису пОслОва евакОг Од пОнуђача из групе пОнуђача у извршењу угОвОра,
• пОнуђачу који ће у име групе пОнуђача пОтпиеати угОвОр,
• пОнуђачу кОји ћe издати рачун,
• рачуну на кОји ће бити извршен0 плаћање,
• пОнуђачу кОји ћe у име групе потпиеивати Обрасце из кОнкурсне документације.
Сваки пОнуђач из групе пОнуђача мОра да иепуни Обавезне услОве из чл. 75. ет. 1. тач. 1) д0 4)
ЗакОна а дОдатне услОве испуњавају заједн0, Осим ак0 наручилац из Опревданих разлога не
Одреди другачије.
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УслОв из чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗакОна дужан је да испуни пОнуђач из групе пОнуђача кОјем је
пОверен0 извршење дела набавке за кОји је неопхОдна испуњенОст тОг услОва.
Група понуђача је дужна да дОстави све дОказе 0 испуњености услОва који су наведени у
пОглављу III Ове кОнкурсне дОкументације, у складу са УпутствОм как0 се дОказује
испуњенОст услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга мОже пОднети пОнуду самОсталн0, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
пОнуду у име задругара.
Ак0 задруга пОднОси пОнуду у свОје име за Обавезе из пОступка јавне набавке и уговОра 0
јавнОј набавци ОдгОвара задруга и задругари у складу са ЗакОном.
Ако задруга пОднОси заједничку пОнуду у име задругара за Обавезе из пОступкајавне набавке
и угОвОра 0 јавнОј набавци не0граничен0 солидарно одгОварају задругари.

8. ПА ЧИН И УСЛОВИ ПЛA~iAhbA, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВА ТЈbИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у пОгледу рОка, начина и услОва плаћања:
РОк плаћања: не краћи од 15 и не дужи од 45 дана од дана пријема захтева за
плаliање, у складу са ЗаконОм 0 рОкОвима измирења нОвчаних Обавеза у
кОмерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС" бр. 119/12, 68/15 и 113/17), Одн. од
дана пријема рачуна за испОручена предметна дОбра, који се испОставља п0
извршенОм квантитативнОм пријему испоручених предметних дОбара;
Начин плаћања: уплатом на рачун понуђача;
- УслОв плаћања: понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
8.2. Захтеви у пОгледу рОка испоруке и извршења дОдатних услуга:
- РОк испОруке: не дужи од 35 дана од дана закључења уговора;
- Рок извршења дОдатних услуга: не дужи од 30 дана од дана квантитативног
пријема испоручених предметних добара.
8.3. Захтеви у пОгледу места испОрvке и извршења дОдатних услуга:
- Катиl-iева 14, 11000 Београд, V спрат, бокс 7 (примарна локација);
- Булевар Милутина Миланковиliа 19г, 11070 Нови Београд (секундарна
локација).
8.4. Зактеви у пОгледу гарантнОг рОка:
Гарантни рОк за Рутер: не може бити краliи од 3 године гаранције произвођача;
Гарантни рОк за Свич: не може бити краliи од 3 године гаранције произвођача;
Гарантни рОк за Сервер тип 1: не може бити краћи од 3 године гаранције
произвођача са укљученом подршком овлашliеног представника произвођача
24/7, на локацији наручиоца у случају отказа у времену следеFiег радног дана;
Гарантни рОк за Сервер тип 2: не може бити краћи од 3 године гаранције
произвођача са укљученом подршком овлашliеног представника произвоFјача
24/7, на локацији наручиоца у случају отказа у времену следеhег радног дана;
Гарантни рОк за Систем за складиштење пОдатака, на це0 хардвер и сОфтвер: не може
бити краliи од 3 године гаранције произвођача;
Гарантни рок за Уређај за архивирање Tape Library, на це0 кардвер и сОфтвер: не може
бити краliи од 3 године гаранције произвођача.
8.5. Захтев у пОгледу рОка важења пОнуде:
РОк важења пОнуде: не може бити краТiи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рОка важења понуде, наручилац је дужан да у писаном Облику
затражи Од пОнуђача прОдужење рОка важења пОнуде.
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ПОнуђач кОји прихвати захтев за прОдужење рОка важења понуде на мОже мењати
понуду.

9. ВАЛУТА И НА ЧИН ПА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ ПАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мОра бити исказана у динарима, са и без пОреза на додату вреднОст, са урачунатим
трОшкОвима испОруке, извршења додатних услуга, ка0 и свим другим трОшкОвима кОј е
пОнуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ћe се за оцену пОнуде узимати у
Обзир цене без пОреза на дОдату вредност.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
ОдвОјен0 искаже у динарима.
Цене су фиксне и не могу се мењати.
Ак0 је у пОнуди исказана неу0бичајено ниска цена, наручилац ћe пОступити у складу са чл.
92. ЗакОна.

10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НА ЧИПУ ПОДПОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА OБE3БETiEIbA ИCПYIbEIbA ОБАВЕЗА ПОНУЂА ЧА
Изабрани понуђач је дужан да достави:
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла - у тренутку закључења
угОвОра и то:
- бланко сопствену меницу, пОтписану Од стране лица ОвлашћенОг за заступање, кОја мора
бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења НарОдне банке Србије;
- менично овлашliење - писмо, са назначеним изнОсОм Од 10°/о од укупне вредности
уговора без ПДВ и роком важности који је 60 дана дужи од истека рока за коначно
извршење посла, пОпуњен0 и потписано од стране лица овлашћенОг за заступање;
- копију картона депонованих потписа, кОји је издат и оверен Од стране пОслОвне банке,
кОју понуђач навОди у меничнОм Овлашћењу - писму, са датумом Овере истим као и датум
издавања меничног Овлашћења - писма или каснијим.
Ако се за време трајања угОвора промене рОкОви за извршење угОвОрне Обавезе, важнОст
менице мОра да се прОдужи.
Паручилац ћe унОвчити меницу, у случају да понуђач не буде извршава0 угОвОрне Обавезе у
рокОвима и на начин предвиђен угОвОрОм.

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЈbИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУУИПАЦ CTABJbA
ПОНУТiА ЧИМА ПА РА СПОЛАГАЊЕ, УКЈb УЧУЈУЋИ ИЊИХОВЕ ПОДИЗВОТiА ЧЕ
Предметна набавка не садржи пОверљиве информације које наручилац ставља на
распОлагање.

12. ДОДАТПЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПOJAШIbEЊA У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАIbЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересован0 лице мОже, у писанОм Облику, путем пОште препорученом пОшиљком, на
адресу наручи0ца: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске
услуге, Палмотиffева 2, 11103 Београд, ПАК 106306 - Писарница -, електрОнске пОште на

e-mai1: rozalina.kosanin(a ratel.rs, или факсОм на брОј: 011/3232-537, тражити Од наручиоца
дОдатне информације или пОјашњења, у вези са припремањем пОнуде, при чему може да
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укаже наручи0цу и на евентуалн0 у0чене недОстатке и неправилнОсти у кОнкурснОј
дОкументацији, најкасније 5 дана пре истека рОка за пОднОшење пОнуде.
Паручилац ћe у рОку Од 3 дана, Од дана пријема захтева за дОдатним инфОрмацијама или
пОјашњењима кОнкурсне дОкументације, ОдгОвОр Објавити на ПОрталу јавних набавки и на
свОјОј интернет страници.
ДОдатне инфОрмације или пОјашњења упућују се са налОменОм: „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1-02-4042-25/19.

Ак0 наручилац измени или дОпуни КОнкурсну дОкументацију 8 или мање дана пре истека
рОка за пОднОшење пОнуда, дужан је да прОдужи рОк за пОднОшење пОнуда и Објави
Обавештење 0 прОдужењу рОка за пОднОшење пОнуда.
ПО истеку рОка предвиђенОг за пОднОшење пОнуда наручилац не мОже да мења нити да
дОпуњује КОнкурсну дОкументацију.
Тражење дОдатних инфОрмација или пОјашњења у вези са припремањем пОнуде телефОном
није дОзвОљен0.
КОмуникација у пОступку јавне набавке врши се искључив0 на начин Одређен чл. 20. ЗакОна и

т0:

- путем електрОнске пОште или поште, ка0 и објављивањем Од стране наручи0ца на
ПОрталујавних набавки и на свОјОј интернет страници;
- ак0 је дОкумент из пОступка јавне набавке дОстављен Од стране наручи0ца или пОнуђача
путем електрОнске пОште, страна кОја је извршила дОстављање дужна је да Од друге стране
захтева да на исти начин пОтврди пријем тОг дОкумента, шт0 је друга страна дужна да т0 и
учини кадаје т0 не0пхОдн0 ка0 дОказ даје извршен0 дОстављање.

13. ДОДАТНА OБJAШЊEIbA ОД ПOHYFiAYA ПОСЛЕ OTBAPAIbA ПОИУДА И
КОПТРОЛА КОД ПОНУТiА цА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВО БiА ЧА
ПОсле Отварања пОнуда, наручилац мОже да захтева Од пОнуђача дОдатна Објашњења, кОја ћe
му пОм0ћи при прегледу, вреднОвању и упОређивању пОнуда а мОже да врши и кОнтрОлу
(увид) кОд пОнуђача, ОднОсн0 његОвОг пОдизвОђача. (члан 93. ЗакОна).
УкОлик0 наручилац Оцени да су пОтребна дОдатна Објашњења или је пОтребн0 извршити

кОнтрОлу (увид) кОд пОнуђача, ОднОсн0 његОвОг пОдизвОђача, наручилац ће пОнуђачу
Оставити примерени рОк да пОступи п0 пОзиву наручи0ца, ОднОсн0 да ОмОгући наручи0цу
кОнтрОлу (увид) кОд пОнуђача, ка0 и кОд његОвОг пОдизвОђача.
Паручилац не мОже да захтева, дОзвОли или пОнуди прОмену елемената пОнуде, кОји су Од
значаја за примену критеријума за дОделу угОвОра, ОднОсн0 прОмену кОјОм би се пОнуда, кОја
је не0дгОварајућа или неприхватљива, учинила ОдгОварајућ0м, ОднОсн0 прихватљивОм, Осим
ак0 другачије не пр0изилази из прирОде поступкајавне набавке.
Паручилац мОже уз сагласнОст пОнуђача да изврши исправке рачунских грешака у0ченик
приликОм разматрања пОнуде п0 ОкОнчанОм пОступку Отварања.
У случају разлике измеђујединичне и укупне цене, мерОдавнајејединична цена.
Ак0 се пОнуТјач не сагласи са исправкОм рачунских грешака, наручилац ћe његОву пОнуду
Одбити ка0 неприхватљиву.

14. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац мОже Одбити пОнуду укОлик0 пОседује дОказ даје понуђач у претхОдне три гОдине
пре Објављивања пОзива за пОднОшење пОнуда у пОступкујавне набавке:
1) пОступа0 супрОтн0 забрани из чл. 23. и 25. ЗакОна;
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2) учини0 повреду кОнкуренције;

3) достави0 неистините пОдатке у пОнуди или без оправданих разлОга Одбио да
закључи угОвОр ојавнОј набавци, накОн што мује угОвОр дОдељен;
4) одбио да дОстави дОказе и средства Обезбеђења на шта се у пОнуди Обавеза0.
Наручилац мОже Одбити пОнуду укОлико пОседује дОказ кОји пОтврђује да пОнуђач није
испуњава0 своје Обавезе п0 раније закљученим угОвОрима 0 јавним набавкама кОји су се

ОднОсили на исти предмет набавке, за пери0д од преткОдне три гОдине пре објављивања

пОзива за поднОшење понуда.
ДОкази су дефинисани чл. 82. ст. 3. ЗакОна.

15. КОРИШТiЕЊЕ ПА ТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИТiЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЈlЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХЛИЦА
Накнаду за кОришћење патената, ка0 и ОдгОвОрнОст за пОвреду заштићених права
интелектуалне свОјине трећик лица снОси пОнуђач.

16. НА цИН И РОК ЗА ПОДНОШЕhbЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂА УА
Зактев за заштиту права мОже да поднесе понуђач, ОднОсн0 свак0 заинтересОван0 лице кОје
има интерес за дОделу угОвОра у конкретнОм пОступку јавне набавке и кОји је претрпе0 или
би мОга0 да претрпи штету због пОступања наручи0ца противн0 Одредбама ЗакОна.

Захтев за заштиту права поднОси се наручи0цу, а копија се истовремен0 дОставља
РепубличкОј комисији за заштиту права у пОступцима јавних набавки (у даљем тексту:
Републичка кОмисија).
Захтев за заштиту права се дОставља наручи0цу непОсредн0 (лично), електрОнскОм пОштом

на e-mai1: rozalina.kosanin(~
a,ratel.rs, факсом на брОј: 011/3232-537 или препОрученОм
пОшиљкОм са повратницом на адресу наручиоца: Регулаторна агенција за електронске
комуникације и поштанске услуге, Палмотићева 2, 11103 Београд, ПАК 106306 Писарница -.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог пОступка јавне набавке, прОтив сваке
радње наручи0ца, Осим укОлик0 ЗакОном није другачије одређен0. О поднетОм захтеву за
заштиту права наручилац Обавештава све учеснике у пОступку јавне набавке, Објављивањем

обавештења о поднетом захтеву на ПОрталу јавних набавки и на интернет страници
наручи0ца, најкасније у рОку Од два дана Од дана пријема захтева.
УкОлико се захтевОм за заштиту права ОспОрава врста пОступка, садржина пОзива за
пОднОшење пОнуда или кОнкурсне дОкументације, захтев ћe се сматрати благОвременим
укОлик0 је примљен Од стране наручи0ца најкасније 7 дана пре истека рОка за пОднОшење
пОнуда, без Обзира на начин дОстављања и уколик0 је пОднОсилац зактева у складу са чл. 63.
ст. 2. ЗакОна указао наручи0цу на евентуалне недОстатке и неправилности, а наручилац исте
није ОтклОни0.
Захтев за заштиту права кОјим се ОспОравају радње кОје наручилац предузме пре истека рОка
за пОднОшење понуда, а накОн истека рОка из претходног става, сматраће се благОвременим
укОлик0 је пОднет најкасније д0 истека рОка за пОднОшење пОнуда.
ПОсле дОнОшења Одлуке 0 дОдели угОвОра из чл. 108. ЗакОна или одлуке 0 Обустави пОступка
јавне набавке из чл. 109. ЗакОна, рОк за пОднОшење захтева за заштиту права је 10 дана од
дана Објављивања Одлуке на Порталујавник набавки.

ЗахтевОм за заштиту права не мОгу се оспоравати радње наручи0ца предузете у пОступку
јавне набавке ако су пОднОси0цу зактева били или мОгли бити пОзнати разлОзи за његОв0
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пОднОшење пре истека рОка за пОднОшење понуда, а пОднОсилац захтева га није пОдне0 пре
истека тОг рОка.
Ако је у истОм пОступку јавне набавке пОнОв0 поднет захтев за заштиту права Од стране истОг
пОднОси0ца захтева, у том захтеву се не мОгу ОспОравати радње наручиоца за кОје је
поднОсилац зактева знао или мога0 знати приликОм поднОшења преткОднОг захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручи0ца у пОступку јавне набавке у
складу са Одредбама чл. 150. Закона.
Захтев за заштиту права мОра да садржи:
1) назив и адресу пОднОси0ца захтева и лице за кОнтакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) пОдатке 0јавној набавци кОјаје предмет захтева, ОднОсн0 0 Одлуци наручи0ца;
4) пОвреде прОписа којима се уређује поступакјавне набавке;
5) чињенице и дОказе кОјима се повреде дОказују;
б) потврду 0 уплати таксе из чл. 156. ЗакОна;
7) потпис пОднОси0ца.
Валидан дОказ 0 извршенОј уплати таксе, у складу са УпутствОм о уплати таксе за пОдношење
захтева за заштиту права Републичке кОмисије, ОбјављенОм на сајту Републичке кОмисије, у
смислу чл. 151. ст. 1. тач. 6) ЗакОна, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из чл. 156. Закона која садржи следеliе
елементе:
(1) да буде издата Од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља дОказ 0 извршенОј уплати таксе, шт0 значи да пОтврда мОра да
садржи пОдатак да је налог за уплату таксе, однОсн0 налог за пренОс средстава реализОван,
ка0 и датум извршења налОга. * Републичка кОмисија мОже да изврши увид у ОдгОварајући
извОд евиденци0нОг рачуна дОстављенОг Од стране Министарства финансија - Управе за
трезОр и на тај начин дОдатно прОвери чињеницу да ли је налОг за пренОс реализОван.
(3) изнОс таксе из чл. 156. ЗакОна чија се уплата врши - 120.000 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на брОј: пОдаци 0 брОју или Ознаци јавне набавке пОвОдОм кОје се пОднОси
захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; РегулатОрна агенција за електрОнске кОмуникације и пОштанске услуге;
јавна набавка бр. 1-02-4042-25/19;
(8) корисник: Буцет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, однОсн0 назив пОднОси0ца захтева за заштиту права за кОјег је
извршена уплата таксе;
(10) пОтпис ОвлашћенОг лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, Оверен пОтписОм ОвлашћенОг лица и печатОм
банке или пОште, који садржи и све друге елементе из пОтврде 0 извршенОј уплати таксе
наведене пОд тачкОм 1, или
З. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе
за трезор, пОтписана и Оверена печатОм, кОја садржи све елементе из пОтврде 0 извршенОј
уплати таксе из тачке 1, Осим оних наведених под (1) и(10), за пОднОси0це захтева за
заштиту права кОји имају ОтвОрен рачун у Оквиру припадајућег кОнсОлидованог рачуна

трезора, а кОји се вОди у Управи за трезОр (корисници буцетских средстава, кОрисници
средстава Организација за Обавезно сОцијално Осигурање и други кОрисници јавних
средстава), или
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4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, кОја садржи све елементе из
пОтврде 0 извршенОј уплати таксе из тачке 1, за пОднОси0це захтева за заштиту права (банке и
други субјекти) кОји имају ОтвОрен рачун кОд ПарОдне банке Србије у складу са ЗакОнОм и

другим прОписОм.
ПОступак заштите права пОнуђача регулисан је Одредбама чл. 138. - 167. ЗакОна.

ПОтписи председника и чланОва кОмисије:

1) Славен ЂОгОвић - председник кОмисије

2) ТзОрђе ПетрОвић - заменик члана кОмисије
`

~~
~(N

3) РОзалина КОшанин - члан ко исије
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