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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.Подаци о наручиоцу
Назив наручиоца: Народна скупштина Републике Србије - Служба Народне скупштине,
Адреса: Београд, Краља Милана 14.
ПИБ: 100279223
Матични број: 07017715
Интернет страница Наручиоца: www.parlament.rs.
Радно време наручиоца: 7.30 до 15.30 часова
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
4. Опис предмета набавке
Предмет јавне набавке број ЈНМВ бр. 6/18 су добра – Систем за дистрибуцију ТВ сигнала.
Ознака из општег речника јавних набaвки:
32321200 – Аудиовизуелна опрема;
32323300 – Видео опрема;
32323400 –Опрема за репродукцију видео садржаја
Врста, опис и количина добара из предметне јавне набавке саставни су део конкурсне документације.
Предметна јавна набавка није обликован по партијама.
5. Контакт (лице или служба):



Љиљана Вржина, Одсек за јавне набавке
е-mail: ljiljana.vrzina@parlament.rs
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГЕ,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА
УСЛУГЕ, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ И СЛ.

2.1. Техничка спецификација Систем за дистрибуцију ТВ сигнала

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА)
Редни
број

Опис

Карактеристике понуђене опреме

Количина

1.

Кућиште за смештај
најмање 10 модула

1

2.

Редудантно напајање
за кућиште

3.

Видео енкодер Тип 1

Switch/Controller
Streaming ports 4 pcs. (1 Gbit/s)
Control ports 1 pcs. (100 Mbit/s)
Category Layer 2+
Multicast IGMP V2 + V3
Protocols RTP, UDP, Multicast / Unicast
Redundancy N+1 module redundancy
Connectors
Module slots 10 pcs.
RJ45 5 pcs.
Power supply
Power supplies 1 pcs.
Optional redundant power supply
unit
1 pcs.
General data
Operating voltage AC 180... 265 V (47...63 Hz)
Power consumption <245 W
Dimensions (width x height x depth)
443 x 132 x 475 mm (3 HE, 19“-Rack)
Operating temperature range -20...+50 °C
Connectors
Cold-device plug, IEC 60320-C14 1 pcs.
General data
Primary voltage 180...265 V AC
Secondary voltage 12 V DC
Power consumption 220 W
Efficiency ≥90 %
Dimensions (width x height x depth)
100 x 44 x 217 mm
Environmental parameters -20...+55 °C
Protection class IP30
Видео енкодер модуларног типа са CVBS/SD/HD SDI
улазима који треба да омогући компримовање
постојећих видео сигнала и њохово претварање у IP
stream следећих карактеристика:
Picture size 1080i50/60/59.94,
720p50/60/59.94, 576p50,
480p60/59.94, 576i50,
480i60/59.94
Profile MPEG-4 Baseline, Main, High
Bit rate MPEG-2 10-19Mbps, MPEG-4
6-13Mbps @ 1080i50/60/59.94,
720p50/60/59.94; MPEG-2
4-12Mbps, MPEG-4 2-6Mbps @
576p50, 480p60/59.94; MPEG-2
2-8Mbps, MPEG-4 1-4Mbps @
576i50, 480i60/59.94
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5

Chroma sample 4:2:0
Aspect ratio 16:9 for HD; 4:3 for SD
Subtitle DVB Support No
Subtitle OP47 Support No
Picture size conversion Downscaling yes, Upscaling no
Frame rate conversion No
Test pattern No
Audio Encoding
Audio-system ISO 11173-3 (MPEG-1 L2),
MPEG-2 AAC (LC)
Number of audio channels 1 per video input @ 4x HD/SD
MPEG-2/MPEG-4;2 per video
input @ 2x HD/SD MPEG-2/
MPEG-4
Sampling frequency 48 kHz
Bit rate 64...288 Kbps
(max. MPEG1 L2/AAC)
Audio modes Stereo
Sampling rate conversion No
Streaming-In-/Output
IP-Inputs 0 or 32 pcs. (32 with GNSTR
software option)
IP-Outputs 4 or 32 pcs. (32 with GNSTR
software option)
IP-Compliance ISO/IEC 13818
IP-Input bitrate Max. 425 Mbit/s per IPTS,
Max. 850 Mbit/s total
IP-Output bitrate Max. 425 Mbit/s per IPTS,
Max. 850 Mbit/s total
IP-Input protocol UDP/RTP/RTP+FEC Unicast and
Multicast, IGMP v2 and v3
IP-Output protocol UDP/RTP/RTP+FEC Unicast and
Multicast, IGMP v2 and v3
IP-TS-Input format SPTS CBR/VBR, MPTS CBR
IP-TS-Output format SPTS CBR/VBR, MPTS CBR
IP-FEC inputs 0 or 32 pcs.
(with GNSTREC software option)
IP-FEC Outputs 4 or 32 pcs.
(with GNSTREC software option)
IP-FEC compliance SMPTE 2022-1, SMPTE 2022-2
IP-Packet format MPEG over UDP/IP and RTP/IP
IP-Packet size 188 Byte
IP-PCR restamping Yes
Processing
Service remultiplexing Yes (GNSYMUX is included)
PID filtering and remapping Yes
PCR correction and de-jitter Yes
Advanced PSI/SI regeneration Yes
NIT generation No
Compliance ETSI EN 300 468
Processing bitrate Max. 1200 Mbps total
Number of PIDs Max. 2000 PIDs total
Connectors
RJ45 2 pcs.
(1x Management, 1x Streaming)
Analog audio input 4 pcs. 3,5 mm jack socket
Video input 4 pcs. (3x BNC, 1x F-connector)
GigE/Control/Power supply CompactPCI Type C (SGMII)
General data
Power consumption max. ≤18 W
Operating temperature range -5°C...+45°C, 23°F...113°F,
(ETSI EN 300 019-1-3 Class 3.1)
Max. humidity, non condensing 95 %
Electro Magnetic Compatibility
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(EMC)
DIN EN 55022:2008-05
Safety compliance Hardware revision 2000
Software version 3.1

4.

Видео енкодер Тип 2

Видео енкодер модуларног типа са HDMI улазима који
треба да омогући компримовање постојећих
графичких сигнала и њохово претварање у IP stream
следећих карактеристика:
HDMI-Input
HDMI number of ports 4 pcs. (HDMI)
Input format HDMI 1080i50/60/59.94,
720p50/60/59.94, 576p50,
480p60/59.94, 576i50,
480i60/59.94
Input format Audio PCM (Pulse code modulation)
Compliance HDMI 1.4a (no scaling)
HDCP Support No
Video Encoding
Encoding capacity 4x HD/SD MPEG-2/MPEG-4
Video system MPEG-2 HD/SD and MPEG-4 HD/
SD (H.264/AVC)
Picture size 1080i50/60/59.94,
720p50/60/59.94, 576p50,
480p60/59.94, 576i50,
480i60/59.94
Profile MPEG-4 Baseline, Main, High
Bit rate MPEG-2 10-19Mbps, MPEG-4
6-13Mbps @ 1080i50/60/59.94,
720p50/60/59.94; MPEG-2
4-12Mbps, MPEG-4 2-6Mbps @
576p50, 480p60/59.94; MPEG-2
2-8Mbps, MPEG-4 1-4Mbps @
576i50, 480i60/59.94
Chroma sample 4:2:0
Aspect ratio 16:9 for HD; 4:3 for SD
Subtitle DVB Support No
Subtitle OP47 Support No
Picture size conversion Downscaling yes, Upscaling no
Frame rate conversion No
Test pattern No
Audio Encoding
Audio-system ISO 11173-3 (MPEG-1 L2),
MPEG-2 AAC (LC)
Number of audio channels 1 per video input @ 4x HD/SD
MPEG-2/MPEG-4;2 per video input
@ 2x HD/SD MPEG-2/MPEG-4
Sampling frequency 44.1, 48 kHz
Bit rate 64...288 Kbps (max. MPEG1 L2/
AAC)
Audio modes Stereo
Sampling rate conversion No
Streaming-In-/Output
IP-Inputs 0 or 32 pcs. (32 with GNSTR
software option)
IP-Outputs 4 or 32 pcs. (32 with GNSTR
software option)
IP-Compliance ISO/IEC 13818
IP-Input bitrate Max. 425 Mbit/s per IPTS, Max.
850 Mbit/s total
IP-Output bitrate Max. 425 Mbit/s per IPTS, Max.
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5.

DVB-C модулатор
модуларног типа за
модулисање постојећих
сигнала у дигитални
"домен"

850 Mbit/s total
IP-Input protocol UDP/RTP/RTP+FEC Unicast and
Multicast, IGMP v2 and v3
IP-Output protocol UDP/RTP/RTP+FEC Unicast and
Multicast, IGMP v2 and v3
IP-TS-Input format SPTS CBR/VBR, MPTS CBR
IP-TS-Output format SPTS CBR/VBR, MPTS CBR
IP-FEC Inputs 0 or 32 pcs. (with GNSTREC
software option)
IP-FEC Outputs 4 or 32 pcs. (with GNSTREC
software option)
IP-FEC compliance SMPTE 2022-1, SMPTE 2022-2
IP-Packet format MPEG over UDP/IP and RTP/IP
IP-Packet size 188 Byte
IP-PCR restamping Yes
Processing
Service remultiplexing Yes (GNSYMUX functionality is
included)
PID filtering and remapping Yes
PCR correction and de-jitter Yes
Advanced PSI/SI regeneration Yes
NIT generation No
Compliance ETSI EN 300 468
Processing bitrate Max. 1200 Mbps total
Number of PIDs Max. 2000 PIDs total
Connectors
RJ45 2 pcs. (1x Management, 1x
Streaming)
F-socket RF- output 1 pcs. (not in operation, only for
mounting in GN40 base unit)
HDMI input 4 pcs. (for type A connector)
GigE/Control/Power supply
(Backplane)
CompactPCI Type C (SGMII)
General data
Power consumption max. ≤18 W
Operating temperature range -5°C...+45°C, 23°F...113°F,
(ETSI
EN 300 019-1-3 Class 3.1)
Max. humidity, non condensing 95 %
Electro Magnetic Compatibility
(EMC)
DIN EN 55022:2008-05
Safety compliance HDMI status LED green, red
Operation Mode Hardware revision 1000
Software version 3.0
HF-Eingänge DVB-S/S2/S2X
Number of tuner 2 pcs.
Modulation type DVB-S/S2/S2X
Frequency range 950...2150 MHz
Level range 35...90 dBμV (-74...-19 dBm)
Symbol rate 1...45 MS/s (<100 Mbit)
FEC inner DVB-S2 LDPC 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6,
8/9, 9/10
Return loss >12 dB
DiSEqC DiSEqC 1.0
LNB electrical power supply 0.4 A 13/ 18 V max.
Compliance DVB-S (EN 300 421), DVB-S2
(EN 302 307-1), DVB-S2X
(EN 302 307-2)
RF-Inputs DVB-T/T2
Number of tuner 2 pcs.
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Modulation type DVB-T/T2
Frequency range 47...862 MHz
Level range 39...79 dBμV (-70...-30 dBm)
COFDM-Spectrum DVB-T 2 k and 8 k FFT
Guard Interval 1/32, 1/16, 1/8, 1/4
FEC inner code DVB-T/T2 Conv., K=7, G=1/2, 2/3, 3/4, 4/5,
5/6, 7/8
Bandwidth DVB-T/T2 6/7/8 MHz, 1.7/5/6/7/8 MHz
DVB-T2 PLP automatic/manuell
Return loss >18 dB @ 47 MHz,
>12 dB @ 862 MHz
Compliance DVB-T (EN 300 744), DVB-T2
(ETSI EN 302 755)
RF-Inputs ISDB-T
Number of tuner 2 pcs.
Modulation type ISDB-T
Frequency range 47...862 MHz
Level range 38...90 dBμV (-71...-19 dBm)
Bandwidth ISDB-T 06-07-2008 00:00:00 MHz
Compliance ARIB STD-B31, Layer A
RF-Inputs DVB-C/QAM J.83
Annex A
Number of tuner 2 pcs.
Modulation type DVB-C/QAM
Frequency range 47...862 MHz
Level range 45...90 dBμV (-64...-19 dBm)
Symbol rate 1...7.2 Mbaud
Constellations 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM
Return loss >18 dB @ 47 MHz,
>12 dB @ 862 MHz
Bandwidth 06-08-2017 00:00:00 MHz
Compliance DVB-C (EN 300 429),
ITU-T J.83 Annex A
RF-Inputs QAM J.83 Annex B/C
Number of tuner 2 pcs.
Modulation type QAM Modulations
Frequency range 47...862 MHz
Level range 45...90 dBμV (-64...-19 dBm)
Symbol rate 5.057 and 5.361 Mbaud |
1-5.3097 Mbaud
QAM mode 64-, 256-QAM
Return loss >18 dB @ 47 MHz,
>12 dB @ 862 MHz
Bandwidth 6 MHz
Compliance ITU-T J.83 Annex B/C
ASI-In-/Output
ASI-Inputs max. 2 pcs.
ASI-Outputs max. 2 pcs.
ASI-Impedance 75 Ω
ASI-Frequency range <270 MHz
ASI-Return loss >17 dB (27...270 MHz)
ASI-Compliance EN 50083-9:2002
ASI-Packet size Input/Output 188, 204/188 Byte
ASI-PCR restamping Yes
ASI-Input/Output max. payload
bit rate
Typ. 200 Mbit/s
Streaming-In-/Output
IP-Inputs 32, 64, 128 pcs.
(depends of operation mode)
IP-Outputs 32, 128 pcs.
(depends of operation mode)
IP-Compliance ISO/IEC 13818
IP-Input bitrate Max. 425 Mbit/s per IPTS,
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Max. 850 Mbit/s total
IP-Output bitrate Max. 425 Mbit/s per IPTS,
Max. 850 Mbit/s total
IP-Input protocol UDP/RTP/RTP+FEC Unicast and
Multicast, IGMP v2 and v3
IP-Output protocol UDP/RTP/RTP+FEC Unicast and
Multicast, IGMP v2 and v3
IP-TS-Input format SPTS CBR/VBR, MPTS CBR
IP-TS-Output format SPTS CBR/VBR, MPTS CBR
IP-FEC Inputs 32 or 64 or 128 pcs.
(with GNSTREC software
option, number depends on
operation mode)
IP-FEC Outputs 32 pcs.
(with GNSTREC, Streaming mode)
IP-FEC compliance SMPTE 2022-1, SMPTE 2022-2
IP-Packet format MPEG over UDP/IP and RTP/IP
IP-Packet size 188 Byte
IP-PCR restamping Yes
IP-Dejittering Yes, per default 100ms,
individual adjustable
HD-SDI Output
Number of outputs 1 pcs.
Video formats 1920x1080i@50/60,
1280x720p@50/60
Stereo mode Stereo, Dual mono, Dual left/right
OSD Test pattern Yes
Audio sampling frequence 32/44,1/48 kHz
Compliance SDI-HD SMPTE 292M, SMPTE 299M,
SMPTE 291
Connector BNC connector 2
SD-SDI Output
Number of outputs 2 pcs.
Video formats 720x576i@50, 720x480i@59.94
Connector BNC connector 1 and/or 2
MPEG Decoder - Video/Audio
Video decoder MPEG-2 SD (MP@ML) 1,5..15
MBit/s, MPEG-4 SD (MP@ML)
Level 4.1, MPEG-4 HD (MP@HL)
Level 4.1
Audio decoder ISO 13818-3 MPEG-1 (L1/L2)
MPEG-2 (L1/L2), Dolby AC-3
(Dolby and the double-D symbol
are trademarks of Dolby
Laboratories. Manufactured
under license from Dolby
Laboratories)
Video downscaling HD to SD for 1 Service
Video-Scaling Auto, Ignore, Letterbox, Pan and
scan, Combined, Forced
Subtitle DVB and Teletext (EBU)
EN 300 743, SCTE 27
Audio format Mono/Stereo/Dual NICAM mono/
BTSC/SAP/A2 Stereo/A2 Dual
mono, AC-3
Compliance ISO 13818-2 (MPEG-2/H.262);
ISO 14496-10 (MPEG-4/H.264/
AVC)
PAL-625/SECAM/NTSC
Modulation (Analog TV)
Number of output channel 2 pcs.
Video standard PAL/SECAM/NTSC
TV systems PAL B/G, B/H, D/K, I, Nc, SECAM
B/G, D/K, NTSC M
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6.

Комбајнер појачавач
рековског типа, 19"
ширине који омогућава
комбиновање, тј.
учешљавање два DVBC типа сигнала из
различитих избора

Audio system A2 Stereo, NICAM, Mono, A2
Dual mono, NICAM Dual mono,
AC-3
OSD Test pattern Yes
WSS fade in Yes, Auto, Off, Forced
4:3/14:9/16:9
Stereo mode Stereo, Dual mono, Dual left/right
VPS Signaling Yes, from Teletext or EIT
Channel bandwidth 4.2/5/6 MHz
Video carrier modulation depth adjustable 80...90%, 1%
steps
Video group delay pre-correction Yes, B/G general, D/K
GOST
20532-75, M FCC
Test lines Yes
Audio gain adjustable 12...-12 dB, 1 dB steps
Audio subcarrier level Auto, -10...30 dBc, 1 dB steps
Output frequency 45...862 MHz
Frequency table OIRT, EIA, CCIR, OI
S/N Video, weighted (CCIRrec.
567-1)
typ. 64 dB
C/N, broadband >70 dB
(65 dB typical at adjacent
channel)
Spurious suppression >60 dBc
PAL-M/NTSC Modulation
(Analog TV)
Number of output channel 1 pcs.
Technical Data
Frequency range 47- 1006 MHz
Analog TV inputs Input Nr. 1 - 4
QAM / FM inputs Input Nr. 5 - 8
Impedance 75 Ω
Gain 8 dB (•}0,5 dB)
Output Level 98 dBμV ( CENELEC flat)
CSO > 70 dB
CTB > 70 dB
CNR > 69 dB @ Input level 90 dBμV
Input Attenuator 0 .. 10 dB (0,5 dB step)
Interstage Attenuator 0 .. 5 dB (0,5 dB step)
Interstage Slope 0 .. 5 dB (0,5 dB step)
Input Isolation ≥ 25 dB (-1 dB/ Oct.)
FM Filter Input (switchable) Input Nr. 7, 8
FM Filter Interstage (switchable) Input Nr. 1-4; 5-8
RF- Test Point -20 dB
Loop Through Input 0 dB
General Data
Dimensions 425 (19”) x 43 (1HE) x 250 mm
Power Supply
redundancy (optinal LXPS A230)
Hot pluggable
current/voltage controlled
EMC EN50083-2
Power Consumption ≤ 11 W
Operating temperature range - 20 °C to +55 °C
Nominal temperature range +0 °C to +40 °C
Management
Ethernet Interface RJ45 connector
100 MB/s Fast Ethernet
Ethernet Protocol
HTTP (Web Interface)
SNMP (Remote Management)
Telnet (ASCII Commands)
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7.

Кућиште за два модула
са 2 напајања

8.

Лиценце за модуле Тип
1

Monitoring Parameter
Power Supply Voltage 1/2
Power Supply Voltage 1/2
RF Output Level
Settings
Input Attenuator
FM Filter on/off
Interstage Attenuator
Interstage Slope
Connectors
Input 8 x F-connector
Output 1 x F-connector
Test Point 1 x F-connector
LT- Input (0 dB) 1 x F-connector
Management RJ45
Indicators 5 x LED (Amp, Temp/Fan, PS1, PS2, Power)
Technical data
Switch/Controller
Category Layer 2+
Multicast IGMP V2 + V3
Protocols RTP, UDP, HTTP, IGMP, SNMPv2
Redundancy N+1 module redundancy
Connectors
Module slots 2 pcs.
F-socket 3 pcs.
Power supply V DC
Power supplies 2 pcs.
General data
Operating voltage AC 100...240 V (50/60 Hz)
Power consumption 18 W
Dimensions (width x height x depth)
295 x 216 x 105 mm
Потребно је пбезбедити лиценце за DVB-C модулаторе
које омогућавају ,,отварање” и коришћење следећих
опција:
Number of CI slots 2 pcs. (accessible from rear)
Bit rate 55/62/72 Mbps
Multichannel decryption Yes
Service level decryption Yes
PID level decryption Yes
Compliance EN 50221
Service remultiplexing Yes
PID filtering and PID remapping Yes
PID/SID auto anti-clash Yes
PCR Korrektur und de-jitter Yes
Dynamic PSI/SI processing Yes
Advanced PSI/SI regeneration Yes
Supported tables PAT, CAT, PMT, TSDT, NIT, SDT,
EIT, TDT, TOT, RST, ST
DVB compliance ETSI EN 300 468
Input bitrate Mbit max. 110 Mbit/s pro IPTS,
max. 200 Mbit/s total
Output bitrate Mbit max. 110 Mbit/s pro IPTS,
max. 200 Mbit/s total
Connector type RJ45 (GigE); SGMII (Backplane for
GN50)
Output protocol UDP/RTP Multicast/Unicast
Input protocol UDP/RTP Multicast/Unicast
IPTV TS Input format CBR, 20 TS (MPTS oder SPTS)
IPTV TS Output format CBR/VBR, max. 20 SPTS/MPTS
Time stamp and de-jitter Yes
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1

2

9.

Лиценце за модуле Тип
2

Symbol rate 2.4- 13.6 MS/s
DVB compliance DVB-C (EN 300 429)
Output frequency 40- 860 MHz

2

10.

T2/C prijemnik

Потребно је обезбедити хибридни, пријемник који ће
имати могућнист да најмање прими и отпакује DVB-T2
i kablovsku DVB-C televiziju, карактеристика:

20

Hibridni digitalni tjuner za zemaljsku DVB-T2 i kablovsku
DVB-C televiziju
Podržava do 6000 kanala (TV i radio)
Ugrađen čitač Conax kartica - može da otključava kanale
iz dodatnih paketa
Može da strimuje TV i radio kanale na Android uređaje
preko lokalne mreže
Može se montirati na poleđinu TV-a, stiker i eksterni
senzor za daljinski su uključeni u paket
Jedan USB 2.0 ulaz za eksterne memorije ili Wi-Fi karticu
Podržava reprodukciju popularnih multimedijalnih
formata uključujući i MKV
Podržava bežično povezivanje na internet uz opcionu
USB Wi-Fi karticu (samo kartice sa Ralink RT5370 čipom)
Kada je povezan na internet podržava servise poput
YouTube-a, RSS čitača, vremenske prognoze i druge
DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 i USALS kompatibilan
HDMI video izlaz sa Full HD 1080p rezolucijom
Podržava snimanje TV-a na eksterne USB memorije (PVR
funkcija)
Podržava TimeShift funkciju kada je povezana USB
memorija
Opciono moguće je istovremeno snimanje kanala i
TimeShift funkcija
Vreme promene kanala manje od 1 sekunde
Jednostavan OSD korisnički interfejs
Potpuna Picture-In-Graphic funkcija
EPG elektronski vodič za kanale
Podržava prevode
Podržava Teletext softverskom emulacijom
Mogućnost roditeljskog zaključavanja po kanalu ili
programabilno
Podržava prenos informacija o kanalima sa jednog
risivera na drugi
Ugrađene interesantne igre
Višejezička podrška
Potrošnja u režimu mirovanja manja od 0.5W
11.

Инсталациони
материјал

Компресиони F конектор.

500

12.

Инсталациони
материјал
Инсталациони
материјал
Инсталациони
материјал

Адаптер IEC мушки на F женски

250

Адаптер IEC женски на F женски

250

Антенски RF kабл, RG6

200m

Инсталација опреме

Инсталација опреме подразумева пуштање у рад
опреме која је предмет ове Јавне набавке , као и
функционисање прикључних места у Дому Нарoдне
Скупштине. Ово даље подразумева и испоруку
инсталационог материјала, каблова и конектора у
броју потребном да сва прикључна места
функционишу несметано. Потенцијални понуђачи

1

13.
14.
15.
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16.

Пројектовање
(израда Пројекта
изведеног стања)

могу доћи у обилазак места инсталације током
трајања Јавне набавке ради прецизнијег дефинисања
потребних сегмената везаних за саму инсталацију
опреме. Инсталација не подразумева развлачење и
постављање каблова кроз саму зграду Дома Народне
Скупштине.
Израда пратеће документације, шема веза и блок
дијаграма изведене инсталације

1

Понуђач је дужан да обезбеди обуку корисника. Обука се врши у простору наручиоца.
Напомена:
Свако понуђено добро мора да одговара захтевима из техничке спецификације наручиоца.
Уз понуду понуђач мора доставити детаљну техничку документацију за понуђена добра (брошурем,
упутство за употребу и др.) у којој се налазе технички подаци понуђених добара из којих је могуће
потпуно прецизно утврдити да понуђена добра поседују све захтеване техничке карактеристике из
Спецификације наручиоца. Документација може бити у електронској форми и на енглеском језику.
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА



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

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове
за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1)
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар(чл. 75.
ст. 1. тач. 1) Закона);
2)
Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3)
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4)
Закона);
4)
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази
у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне услове
за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1)

Да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да има:

- Да Понуђач у периоду од шест месеци пре објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки нема евидентиране дане неликвидности.

2)

Да располаже неопходним пословним капацитетом, односно да има:

- Понуђач у последње три године до објављивања позива за подношење понуде треба да има
минимум једну референцу да је испоручио добра која су предмет ове јавне набавке а чије су
карактеристике у свему исте или боље од карактеристика тражених техничком спецификацијом за
ову ЈН.
- Понуђач у моменту подношења понуде има ауторизацију/потврду произвођача опреме или
представништва произвођача за територију Републике Србије, којом се ауторизује/потврђује да је
понуђач ауторизован/овлашћени партнер за продају понуђене опреме као и да је понудио
оригиналну опрему и да ће је као такву испоручити за потребе предметне набавке.
Писмо ауторизације:
Понуђач је дужан да, за добра (од тачке 1-9 из табели техничке спецификације), у случају да није
произвођач истих, достави оригинални важећи документ (потврду, овлашћење или ауторизацију)
произвођача за територију Републике Србије, којом произвођач гарантује да понуђач има статус
овлашћеног партнера за добра од тачке 1-9 из табели техничке спецификације која су предмет јавне
набавке и да је овлашћен да продаје његове ориганалне уређаје и опрему.
Потврда (овлашћење, ауторизација) мора да гласи на име понуђача који доставља понуду за добра од
тачке 1-11 из табели техничке спецификације која су предмет набавке, а да је насловљена на
наручиоца. Потврда (овлашћење, ауторизација) мора бити издата (на меморандуму произвођача) од
стране произвођача или представништва произвођача/локалне канцеларије за територију Републике
Србије. Иста мора бити печатирана и потписана од стране одговорног лица произвођача или
представништва произвођача или овлашћеног заступника. Укoликo je дoкумeнт (oвлaшћeњe или

Страна 14 од 45

aутoризaциja) нa стрaнoм jeзику, пoнуђaч je дужaн дa дoстaви и прeвoд на српском језику, oвeрeн oд
стрaнe овлашћеног судскoг тумaчa.

3)

Да располаже довољним кадровским капацитетом, односно да има:

- У моменту подношења понуде минимум 3 запослена - радно ангажована стручна лица, по било
ком законском основу, (по основу радног односа, уговора о повременим и привременим
пословима, уговор о делу и другом законском основу), чиме гарантује да ће благовремено
извршавати уговорену обавезу.
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора
да испуњава обавезне услове из члана 75.став 1. тач. 1) до 4) Закона.
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне
услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из чл.75. став 2. Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.

1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став
4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу III,
одељак 3), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.Уколико Изјаву
потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду
доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача,
Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем,
Понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу III,
одељак 3), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,из члана 76. Закона,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
За финансијски капацитет:
Доказ: Потврда Народне банке Србије да Понуђач у периоду од шест месеци пре објављивања
позива за подношење понуда, нема евидентиране дане неликвидности, с тим да Понуђач није у обавези
да доставља овај доказ уколико су подаци јавно доступни на интернет страници Народне банке Србије
За пословни капацитет:
Доказ: Референц листа - Списак наручилаца којима су у претходне три године испоручена добра која
су предмет ове набавке, са најмање једном референцом а чије су карактеристике у свему исте или
боље од карактеристика тражених техничком спецификацијом за ову ЈН. (Образац VI-7).
За сваку наведену референцу Понуђач доставља Потврду о референтним набавкама (Oбразац VI-7-1)
или фотокопију рачуна или уговора.
Доказ: Потврда/ауторизација произвођача опреме или представништва произвођача за територију
Републике Србије, којом се потврђује да је понуђач овлашћени партнер за продају понуђене опреме.
Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, услов у погледу ауторизације могу испуњавати заједно.
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем/има, понуђач мора самостално испуњавати овај
услов, тј. поседовати ауторизацију за добра.
Понуде понуђача који не испуњавају овај услов или не садрже захтевана документа биће оцењене као
неприхватљиве.
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За кадровски капацитет:
Доказ: - Образац кадровски капацитет (поглавље VIII конкурсне документације) попуњен, потписан.
Понуђач даје изјаву да у моменту подношења понуде има минимум 3 запослена - радно ангажована
стручна лица, по било ком законском основу.
- Фотокопије М образаца (или другог одговарајућег обрасца) о пријави на обавезно социјално
осигурање, за свако лице појединачно.
Напомена : У случају да понуду подноси група понуђача, овај услов група понуђача испуњава заједно,
те је потребно доставити тражене доказе за чланове групе који испуњавају тражени услов.
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе треба доставити понуђач.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена
као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о
испуњености услова.
У том случају, као доказ испуњености услова из члана 75. Понуђач треба да достави:
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих доказа:
 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;
 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ:
Правна лица:1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју
се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
(Напомена: Ако Уверење основног суда обухвата и податке из казнене евиденције за кривична
дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, није потребно
достављати Уверење Вишег суда).
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за
сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или
потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид
оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да
доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 4) закона.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступнина интернет страници надлежног
органа.
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Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у
оквиру услова јавно доступни.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа,
приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским
или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења
уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. КРИТЕРИЈУМ НА ОСНОВУ КОГА СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа понуђена цена.
2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН, НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда
оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.
У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је
понудио краћи рок испоруке.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о
додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће
писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем
жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти
гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству
понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и
боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији
назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом
поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу наручиоца: Народна скупштина Републике Србије, Краља Милана 14, 11000
Београд, са назнаком "Понуда за јавну набавку добара – Систем за дистрибуцију ТВ сигнала, ЈНМВ
број 6/18, HE ОТВАРАТИ".
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објаве позива за подношење понуда и конкурсне
документације на Порталу јавних набавки, не рачунајући сам дан објављивања.
Уколико рок истиче у дан који је нерадан (субота или недеља) или у дан државног празника, као
последњи дан сматраће се први следећи радни дан до 10,00 часова.
Уколико понуђач поднесе понуду путем поште, мора да обезбеди да иста стигне наручиоцу последњег
дана наведеног рока (11.07.2018. године до 10,00 часова).
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена до 11.07.2018. године до 10,00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.
Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У
потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена
по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Начин преузимања конкурсне документације, односно Интернет адресa где је конкурсна документација
доступна:
Портал јавних набавки (portal.ujn.gov.rs);
Интернет страница наручиоца (www.parlament.rs);
Отварање понуда
Oтварање благовремено приспелих понуда је јавно, у просторијама наручиоца, Београд, Краља Милана
14, и одржаће се 11.07.2018. године са почетком у 11,00 часова.
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.
Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају Комисији за јавну
набавку уручити писмена овлашћења за учешће у поступку јавног отварања понуда.
О поступку отварања понуда Комисија води записник, који потписују сви њени чланови и присутни
представници понуђача. Присутном представнику понуђача се, на лицу места, уручује примерак
записника, а понуђачу који је поднео понуду, а није присуствовао поступку јавног отварања понуда,
примерак записника се доставља у року од три дана од дана отварања понуда.
По окончању поступка јавног отварања понуда, наручилац ће вратити неблаговремено поднете понуде
неотворене, са назнаком да су поднете неблаговремено.
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Обавезни елементи понуде:
1)

Образац понуде

2)

Образац структуре цене са упутством како да се попуни;

3)

Образац трошкова припреме понуде;

4)

Образац изјаве о независној понуди;

5)

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

6)
Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75.;
7)
Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. ЗЈН;
8)

Доказе за тражене додатне услове из члана 76. Закона:
- Потврда НБС о броју дана неликвидностиили навођење интернет странице;
- Потврда/ауторизација произвођача, или представништва произвођача за територију
Републике Србије;.
- Образац- Списак референтних наручилаца ( попуњен, потписан и оверен печатом од
стране овлашћеног лица на посебно предвиђеном месту, са Потврдом за референце или
копијом уговора или рачуна;
- Образац Кадровски капацитет, попуњен, потписан;
- Фотокопије М образаца (или другог одговарајућег обрасца) о пријави на обавезно
социјално осигурање, за свако лице појединачно;

9)
Модел уговора (оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица на посебно
предвиђеном месту);
10)
Споразум о заједничком извршењу јавне набавке,потписан и оверен од стране свих
учесника у заједничкој понуди, уколико понуду подноси група понуђача;
11)
Овлашћење за заступање, уколико обрасце и изјаве који чине саставни део понуде,
потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање.
12)

Брошуре са техничким карактеристикама опреме или сл.

Понуда се сматра прихватљивом ако испуњава и остале захтеве и услове из конкурсне документације.
Уколико понуђач има трошкове приликом сачињавања понуде доставиће и Образац трошкова припреме
понуде, потписан и печатом оверен (образац VI-3 у конкурсној документацији).
Начин попуњавања образаца садржаних у конкурсној документацији
Понуђач понуду доставља у писаном облику на обрасцима садржаним у конкурсној документацији.
Понуђач попуњава све ставке (елементе) у обрасцима.
Обрасце и изјаве дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део,
понуђач попуњава читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом на посебно
предвиђеном месту.
Понуђач у понуди навoди: да ли наступа самостално, са подизвођачем или као група понуђача, цену без
ПДВ-а, цену са ПДВ-ом, рок важења понуде. Рокове понуђач треба прецизно да одреди, наводећи тачан
број дана, као и моменат од када рок почиње да тече. Не могу се прихватити непрецизно одређени
рокови (нпр. одмах, по договору, сукцесивно, од-до и слично). У случају да понуђач непрецизно одреди
рокове, понуда ће се сматрати неприхватљивом.
Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у
конкурсној документацији потписују и печатом оверавају:
сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе –носиоца
посла, који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији. Изузетак су
Образац изјаве о независној понуди, образац изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2.3ЈН),у
зависности да ли понуђач наступа самостално, у заједничкој понуди или са подизвођачем, које морају
бити потписане и оверене печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.
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Наведено, треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде, сагласно чл. 81.
Закона.
Уколико ова документа потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање,
потребно је уз понуди доставити овлашћење за потписивање ових докумената која чине саставни обавезни део (садржину) понуде.
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је
одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Народна скупштина Републике Србије,
Београд, ул.Краља Милана 14, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – Систем за дистрибуцију ТВ сигнала, ЈНМВ бр. 6/18 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – Систем за дистрибуцију ТВ сигнала, ЈНМВ бр. 6/18 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – Систем за дистрибуцију ТВ сигнала, ЈНМВ бр. 6/18- НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Систем за дистрибуцију ТВ сигнала, ЈНМВ бр.
6/18- НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група
понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих
учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или
као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI-1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље, VI-1) наведе
да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,
а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење
набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са
подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу
IVконкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања
испуњености тражених услова.
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Наручилац може, на захтев подизвођача и где природа предмета јавне набавке то дозвољава, пренети
доспела потраживањадиректно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75.став 1.тач. 1) до 4) овог
закона, и услов из чл. 75. став 2. Закона, а додатне услове испуњавају заједно.Услов из члана 75.став
1.тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:
1)
податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2)

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

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1.Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
У складу са чл. 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ( „Сл.
гласник РС“ бр.119/2012), плаћање се врши у року до 45 дана од дана испоруке, монтаже и пуштања у
рад предметних добара, односно од дана пријема исправног рачуна, на текући рачун понуђача, на
основу документа који испоставља изабрани понуђач, а којим је потврђена испорука добра (записник о
квалитативној примопредаји).
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
8.2. Захтеви у погледу места, начина и рока испоруке добара:
Место испоруке су објекти Народне скупштине Републике Србије, Трг Николе Пашића бр.13, и Kраља
Милана 14, у Београду.
Начин испоруке: испорука добара је једнократна.
Рок испоруке: Рок за испоруку добара не може бити дужи од 60 дана од дана закључења уговора.
8.3. Захтеви у погледу гарантног рока
Гарантни рок за испоручена добра не може бити краћи од 12 месеци и тече од дана извршене
квалитативне примопредаје добара односно од дана потписивања Записника о квалитативном пријему
добара.
8.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача
продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
8.5.Захтеви у погледу квалитета и рекламације на квалитет испоручених добара
Квалитет добра
Понуђач је дужан да гарантује квалитет испоручених добара у складу са важећим прописима и
стандардима произвођача добара.
Предмена добр морају у потпуности испуњавати све карактеристике у складу са описом датим у
спецификацији, која је саставни део конкурсне документације и мора у свим аспектима одговарати
захтевима наручиоца и важећим стандардима квалитета.
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Контрола квалитета:
Квантитативни и квалитативни пријем добара извршиће се записнички након пријема, монтаже и
пуштања у рад истог а све евентуалне разлике или примедбе код пријема констатују се у присуству
овлашћених лица обе уговорне стране.
Рекламација на квалитет добра:
Понуђач има обавезу да у гарантном року опрему одржава у исправном стању и да отклони евентуалне
неисправности или техничке сметње у функционисању уређаје, о свом трошку, на лицу места.
У случају да испоручена добра нису у складу са уговореним или се у току експлоатације добара, за
време важења гаранције, уоче скривене мане (недостаци), неисправност добара и утврди да квалитет
истих не задовољава карактеристике из спецификације, то ће наручилац записнички констатовати
(записник о рекламацији). Наручилац ће без одлагања пријавити настанак техничке неисправности
понуђачу факсом, телефоном или електронском поштом (е-мeil), уз достављање записника о
рекламацији и навођења рока од 15 дана од дана сачињавања записника о рекламацији, у ком се мора
извршити отклањање недостатака односно замена неодговарајућег/неисправног добра исправним.
Изабрани понуђач је дужан да у наведеном року изврши отклањање недостатака или замену
неисправних добара новим добром одговарајућег квалитета. Сви трошкови у току гаранције падају
искључиво на терет понуђача.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима без и са порезом на додату вредност.
У цену предметних добара урачуната је цена предмета набавке, монтаже, пуштања у рад и основне
обуке оператера за рад на предметној опреми и други трошкови које понуђач има у реализацији
предметне јавне набавке.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом
92.Закона.
10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА
ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач коме буде додељен уговор у предметној јавној набавци, обавезан је да на дан
потписивања уговора, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла преда
наручиоцу:
1. Једну бланко соло меницу, евидентирану у регистру меница, чији је број наведен у меничном
овлашћењу, потписану од стране овлашћеног лица понуђача у складу са картоном депонованих потписа
и оверену печатом, платива на први позив. Средство обезбеђења за добро извршење посла, односно
меница издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је
30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.
2. менично овлашћење,
3. доказ о регистрацији менице,
4. копију картона депонованих потписа, са оригиналном овером од стране пословне банке понуђача, с
тим да овера не сме бити старија од 15 дана пре истека рока за доставу средства обезбеђења за добро
извршење посла.
Уколико изабрани понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средство обезбеђења за добро
извршење посла на дан потписивања уговора, наручилац задржава право да потпише уговор са
следећим најбоље рангираним понуђачем.
Садржај меничног овлашћења за добро извршење посла дат је у поглављу VIII конкурсне
документације.
У случају подношења заједничке понуде, средство обезбеђења доставља понуђач који је у Споразуму
одређен као понуђач који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
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12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ И
УКАЗИВАЊЕ НА УОЧЕНЕ НЕДОСТАТКЕ И НЕПРАВИЛНОСТИ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца Народна
скупштина Републике Србије - Служба народне скупштине, Краља Милана 14,11000 Београд,
електронске поште на e-mail: ljiljana.vrzina@parlament.rs тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу на евентуално
учињене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и
истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 6/18.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу
рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД
ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева
од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а
може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93.Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид)
код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи
по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог
подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
14. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

ЗА

ПОВРЕДУ

ЗАШТИЋЕНИХ

ПРАВА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси понуђач.
15. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно
заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail
ljiljana.vrzina@parlament.rs, факсом на број 011/3225-686 или препорученом пошиљком са
повратницом.Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
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Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или
конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније
три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за
подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке
ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока
за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са
одредбама члана 150.Закона.
Наручилац објављујеобавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Садржина потпуног захтева за заштиту права (члан 151.став 1. тач. 1) -7) Закона):
Захтев за заштиту права садржи:
1)

назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2)

назив и адресу наручиоца;

3)

податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4)

повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5)

чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6)

потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;

7)

потпис подносиоца.

Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права (чл.156 ЗЈН):
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати
таксу од 60.000,00 динара.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151.став 1.тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1)

да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2)

да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и
датум извршења налога;

(3)

износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4)

број рачуна: 840-30678845-06;

(5)

шифру плаћања: 153 или 253;

(6)

позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права;

(7)

сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом

(8)

које се подноси захтев за заштиту права;

(9)

корисник: буџет Републике Србије;

(10)

назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена
уплата таксе;
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(11)

потпис овлашћеног лица банке, или

Налог за уплату,први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који
садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или
Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1,
осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у
оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други
корисници јавних средстава), или
Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементеиз потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти)
који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138.-167. Закона.
16. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од
дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да
закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
17. ИЗМЕНЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи измену рока за испоруку
предметних добара из објективних разлога, који се нису могли предвидети, а настали после закључења
уговора.
18. ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
Лица одговорна за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза су Горан Шокић, телефон
број. 064/8420-107 и Бранко Бура, телефон број 064/8420-365.
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:
VI – 1

Образац понуде;

VI – 2

Образац структуре цене са упутством како да се попуни;

VI – 3

Образац трошкова припреме понуде;

VI – 4

Образац изјаве о независној понуди;

VI – 5

Образац изјаве о поштовању обавеза (члан 75. став 2 Закона);

VI - 6

Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл.75.;

VI – 7

Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл.
75.ЗЈН;

VI - 8

Образац референц листа;

VI - 8-1 Образац Потврде за референце или копијом уговора или рачуна;
VI - 9

Образац кадровски капацитет.
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VI -1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – Систем за
дистрибуцију ТВ сигнала, за потребе Народне скупштине Републике Србије, редни број ЈНМВ бр. 6/18.
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Врста правног лица
(микро/мало/средње/велико/физичко лице)
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда
подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду
подноси група понуђача.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

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

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку
понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за
сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ДОБАРА - Систем за дистрибуцију ТВ сигнала, за потребе Народне
скупштине Републике Србије, редни број ЈНМВ бр. 6/18.

Укупна цена без ПДВ-а

_____________________ динара без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

____________________ динара са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања

До 45 дана од дана испоруке, монтаже и
пуштања у рад предметних добара, односно од
дана пријема исправног рачуна и Записника о
квалитативној примопредаји, на текући рачун
понуђача.

Рок важења понуде

(не може бити краћи од 90 дана од дана
отварања понуде)
Рок испоруке
(не дуже од 60 дана од дана закључења
Уговора).
Гарантни период
(минимум 12 месеци или у трајању
произвођачке гаранције)

Место испоруке

___________ дана од дана отварања понуда

_____________ дана од дана закључења
Уговора.
___________месеца/и од дана извршене
квалитативне примопредаје добара, од дана
потписивања Записника о квалитативном
пријему добра.
Објекти Народне скупштине Републике
Србије,Трг Николе Пашића 13 и Краља Милана,
у Београду.

Датум

Понуђач
М.П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача
може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом
оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде
за сваку партију посебно.
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VI -2 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Р.бр

1

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.

НАЗИВ

Назив
произвођача
опреме и
модел/тип

2

3

Једин
ица
мере

Коли
чина

Јединична
цена у
динарима
без ПДВ-а

Јединична
цена у
динарима
са ПДВ-ом

Укупна
цена у
динарима
без ПДВ-а

Укупна
ценау
динарима
са ПДВом

6

7

8(5Х6)

9(5Х7)

4

5

Кућиште за
смештај најмање
10 модула
Редудантно
напајање за
кућиште
Видео енкодер
Тип 1
Видео енкодер Тип
2
DVB-C модулатор
модуларног типа
за модулисање
постојећих сигнала
у дигитални
"домен"
Комбајнер
појачавач
рековског типа, 19"
ширине који
омогућава
комбиновање, тј.
учешљавање два
DVB-C типа
сигнала из
различитих избора
Кућиште за два
модула са 2
напајања
Лиценце за
модуле Тип 1
Лиценце за
модуле Тип 2
T2/C prijemnik

ком

1

ком

1

ком

5

ком

1

ком

2

ком

1

ком

1

ком

2

ком

2

ком

20

Инсталациони
материјал
Компресиони F
конектор
Инсталациони
материјал
Адаптер IEC
мушки на F женски

ком

500

ком

250

Инсталациони
материјал

ком

250
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Адаптер IEC
женски на F
женски
Инсталациони
материјал
Антенски RF kабл,
RG6
Инсталација
опреме
Пројектовање
(израда Пројекта
изведеног стања)

14.

15.
16.

метар

200
m

/

1

/

1

УКУПНО
БЕЗ И СА ПДВ-ом (1-16):

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колону 3. уписати назив произвођача, марку, тип или модел понуђених добара;


у колону 6. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне
набавке;



у колону 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне
набавке;



у колону 8. уписати укупну цену без ПДВ-а за тражени предмет јавне набавке и то тако што ће
помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 6.) са траженом количинама (која су
наведене у колони 5.);
На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а, тако што ће се сабрати све јединичне
цене без ПДВ-а (збир од 1 до 16).



у колону 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за тражени предмет јавне набавке и то
тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 7.) са траженим количинама
(које су наведене у колони 5.);
На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. тако што ће се сабрати све јединичне
цене са ПДВ-ом (збир од 1 до 16).

:
Датум

М.П.

Страна 32 од 45

Потпис понуђача

VI -3 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88.став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача],
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца
накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан
да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

М.П.
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Потпис понуђача

VI - 4 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке
добара – Систем за дистрибуцију ТВ сигнала, за потребе Народне скупштине Републике Србије,редни
број ЈНМВ бр. 6/18, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац
ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за
заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције.Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције
представља негативну референцу, у смислу члана 82.став 1.тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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VI -5 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач.......................................................................[навести назив понуђача]у поступку јавне набавке
добара – Систем за дистрибуцију ТВ сигнала, за потребе Народне скупштине Републике Србије,
ЈНМВ бр. 6/18, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је
на снази у време подношења понуде.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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VI - 6 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ

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

Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку
јавне набавке добара – Систем за дистрибуцију ТВ сигнала, за потребе Народне скупштине Републике
Србије, редни број јавне набавкe ЈНМВ бр. 6/18, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и није му изречена мера
забране обављања делатности,која је на снази у време објаве позива за подношење
понуде (чл. 75. Ст. 2. Закона);

Место:_____________

М.П.

Понуђач

Датум:_____________
Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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VI - 7 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

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

ИЗЈАВУ

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача]у поступку
јавне набавке добара – Систем за дистрибуцију ТВ сигнала, за потребе Народне скупштине Републике
Србије, редни број јавне набавкe ЈНМВ бр. 6/18, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији).
Место:_____________

М.П.

Понуђач

Датум:_____________
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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VI – 8 ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

Приказати референтне наручиоце, односно да је понуђач у последње три године до објављивања
позива за подношење понуде има минимум једну референцу да је испоручио добра која су предмет
набавке добара – Систем за дистрибуцију ТВ сигнала, ЈНМВ бр.6/18, а чије су карактеристике у свему
исте или боље од карактеристика тражених техничком спецификацијом за ову ЈН.
Ред.
број
1.

Предмет набавке – врста
и назив добра

Износ – вредност
уговора

Датум
уговора

Референтни купац/Наручилац

2.
3.
4.
5.
У К У П Н О:
Уз Списак, понуђач је дужан да приложи оверене потврде купаца/наручилаца да су предметнa добра у
претходној години, рачунајући од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки, успешно испоручена и монтирана у наведеној вредности или фотокопију уговора или рачуна.

Напомена: У случају више података, образац копирати.

Место и датум: ________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да
одреди једног понуђача из групе-носиоца посла, који ће попунити, потписати и оверити печатом
образац.
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VI – 8-1 ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ ЗА РЕФЕРЕНЦЕ

НАЗИВ КУПЦА/ НАРУЧИОЦА:
СЕДИШТЕ:
УЛИЦА И БРОЈ:
ТЕЛЕФОН:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ПИБ:
У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним набавкама достављам

ПОТВРДУ

којом потврђује да је понуђач _________________________________________________
(назив и седиште понуђача)

у претходне три године, рачунајући од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу
јавних набавки, успешно испоручио и монтирао истоветна добра Система за дистрибуцију ТВ сигнала а
чије су карактеристике у свему исте или боље од карактеристика тражених техничком спецификацијом
за ову ЈН.
Број уговора ( или рачуна – отпремнице)

___________________________________

Датум уговора ( или рачуна – отпремнице)

___________________________________

Вредност споручених и монтираних добара

___________________________________

Потвда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке ЈНМВ бр. 6/18, чији је предмет набавка добара Система за дистрибуцију ТВ сигнала, за потребе народне скупштине Републике Србије и у друге сврхе
се не може користити.
Уз потврде доставити копије уговора или рачуна.
Понуђач одговара за аутентичност референци.
Напомена: У случају више података, образац копирати.
У _______________________

М.П.

дана_____________
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Законски заступник

VI – 9 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ
Изјављујем, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да располажемо са кадровским
капацитетом који је потребан за набавку добара - Система за дистрибуцију ТВ сигнала, за потребе
Народне скупштине Републике Србије, ЈНMВ бр. 6/18, односно да имам минимум 3 запослена - радно
ангажована стручна лица, по било ком законском основу, (по основу радног односа, уговора о
повременим и привременим пословима, уговор о делу и другом законском основу), чиме гарантује да ће
благовремено извршавати уговорену обавезу (навести имена и презимена запослених/ангажованих
лица) и то:
Кадровски капацитет
Ред.
бр.

Име и презиме радно ангажованих лица

1

2

Звање
3

1.

2.

3.

Датум

М.П.

Потпис овлашћеног лица

Напомена:Изјаву понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да испуњава
довољан кадровски капацитет.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА

за куповину Система за дистрибуцију ТВ сигнала

Закључен између:
1. Наручилац: РЕПУБЛИКА СРБИЈА – НАРОДНА СКУПШТИНА - СЛУЖБА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ,
са седиштем у Београду, ул. Краља Милана 14, матични број 07017715, ПИБ 100279223, коју заступа
заменик генералног секретара Народне скупштине на основу овлашћења председника Народне
скупштине број: 9-582/18 од 9. марта 2018. године, (у даљем тексту: Наручилац),
и
2. Добављач: _____________________________________________, са седиштем у
__________________, улица ______________________________, матични број: ________________
ПИБ:___________________,
телефон _____________ телефакс:.____________кога заступа ______________________________
(удаљем тексту: Добављач),

1._________________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________________
(Уколико наступа са подизвођачем или у заједничкој понуди - попунити назив, седиште, матични број)

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ
Уговорене стране констатују:
- да је Наручилац на основу чл. 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и
68/15) и у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС" бр. 86/2015), спровео
поступак јавне набавке мале вредности број ЈНМВ бр. 6/18 за јавну набавку добара - Систем за
дистрибуцију ТВ сигнала, за потребе Народне скупштине Републике Србије, на основу Одлуке о
покретању поступка јавне набавке 03 Број 404-8/6-18 од 19.06.2018. године;
- да је Добављач доставио понуду бр.__________ од ____. ____.2018 год. (попуњава Добављач), која се
налази у прилогу уговора и саставни је део уговора;
- да понуда Добављача бр.___________ од________2018. године, у потпуности одговара спецификацији
из конкурсне документације и обрасцу понуде, која се налази у прилогу уговора и саставни је део
уговора;
- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели уговора
број ________________ од ____.____. 2018. године и као најприхватљивију изабрао понуду Добављача
__________________________________________ул._________________број
_____
(попуњава
Наручилац)
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Члан 1.
Предмет овог Уговора је набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад Система за дистрибуцију ТВ
сигнала, за потребе Народне скупштине Републике Србије, ЈНМВ број 6/18, у свему према понуди
Добављача број ___________________, од __.__. 2018. године, која је саставни део овог Уговора.
(попуњава Добављач).
Добављач је испоруку добара поверио другом Добављачу – подизвођачу_____________________, а који
чине ____________% од укупно уговорене вредности или ___________________ динара без ПДВ-а.
(попуњава Добављач).
Уколико Добављач ангажује подизвођаче ради реализације уговора, као потписник уговора сноси сву
одговорност за своје подизвођаче.
Члан 2.
Укупна вредност добра из члана 1.овог Уговора без обрачунатог ПДВ-а износи _________________ без
ПДВ-а, односно ___________________ са ПДВ-ом, а према усвојеној понуди Добављача.
Вредност добра из става 1. овог члана добијена је на основу количина и јединичних цена из усвојене
понуде Добављача.
Понуђена цена је фиксна и не може се мењати до коначног извршења посла.
У цену су урачунати набавка, монтажа, пуштање у рад и обука оператера за рад на испорученим
предметним добрима.
Члан 3.
Добављач је обавезан да добра из члана 1. овог Уговора испоручи у року од _____ календарских дана
од дана закључења Уговора.
Испорука је једнократна.
Добра које се испоручууе морају бити потпуно истестирана и фабрички нова без икаквих оштећења,
производних недостатака, у оригиналној амбалажи и да заједно са пратећом документацијом као
целином, (декларацијом, овереним гарантним листом и упутством за употребу) испуњавају захтеване
техничке и карактеристике.
Место испоруке су објекти Народне скупштине Републике Србије, Трг Николе Пашића 13 и Краља
Милана14, у Београду.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да добра из члана 1. овог Уговора плати у року до 45 дана од дана испоруке,
монтаже и пуштања у рад предметног добра, односно од дана потписивања записника о квалитативном
пријему предметног добра и исправног рачуна.
Плаћање цене испорученог добра Наручилац ће извршити на рачун
______________________ код Банке ____________________________________.

Добављача

број:

Члан 5.
Рок испоруке из члана 3. овог Уговора, може се померити само у случају дејства више силе. У овом
случају, рок испоруке се помера за онолико дана, колико су трајали узроци спречености Добављача да
испоручи добра, под условом да је Добављач предузео све потребне радње да на време изврши своју
обавезу.
У случају прекорачења рока испоруке из члана 3. овог Уговора, из разлога за који је одговоран,
Добављач је дужан да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу добара износ од 2 ‰ од укупне
вредности овог Уговора, а највише до 5 % од укупне вредности овог Уговора.
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Члан 6.
Уговорне стране су сагласне да се квалитативни и квантитативни преглед добра из члана 1. овог
Уговора, врши записнички након пријема, монтаже и пуштања у рад истог и да се евентуалне разлике,
или евентуалне примедбе, констатују у присуству овлашћених лица обе уговорне стране
Након прегледа, Наручилац ће своје примедбе, у случају видљивих недостатака на истом, писаним
путем одмах саопшти Добављачу.
У случају да испоручено добро није у складу са уговореним, Наручилац има право да, након писане
рекламације, захтева од Добављача уредно извршење Уговора или да одустане од Уговора.
Члан 7.
Добављач даје Наручиоцу гаранцију за исправан рад добара из члана 1. овог Уговора у трајању од
__________ месеци од дана извршене квалитативне примопредаје добара односно од дана
потписивања Записника о квалитативном пријему добра.
Наручилац се обавезује да предметна добра користи у складу са упутствима произвођача, Добављача
добра и њиховог сервисера.
Члан 8.
Испоручено добро мора у свим аспектима одговарати захтевима Наручиоца и важећим стандардима
квалитета чиме потврђује да испоручено добро одговара прописима о квалитету.
Члан 9.
Добављач је у обавези да у гарантном року опрему одржава у исправном стању и да отклони
евентуалне неисправности или техничке сметње у функционисању предметних добара, на лицу места.
На позив Наручиоца, ради отклањања кварова на уговореној опреми, у току гарантног рока, Добављач је
дужан да се одазове најкасније у року од 8 сати од добијања позива, седам дана у недељи.
У случају да испоручена добра нису у складу са уговореним или се у току експлоатације добара, за
време важења гаранције, уоче скривене мане (недостаци), неисправност добара и утврди да квалитет
истих не задовољава карактеристике из спецификације, то ће наручилац записнички констатовати
(записник о рекламацији). Наручилац ће без одлагања пријавити настанак техничке неисправности
понуђачу факсом, телефоном или електронском поштом (е-мeil), уз достављање записника о
рекламацији и навођења рока од 15 дана од дана сачињавања записника о рекламацији, у ком се мора
извршити отклањање недостатака односно замена неодговарајућег/неисправног добра исправним.
Добављач је дужан да у наведеном року изврши отклањање недостатака или замену неисправних
добара новим добром одговарајућег квалитета. Сви трошкови у току гаранције падају искључиво на
терет понуђача.
Члан 10.
Добављач je дужан да на дан закњучења уговора, као средство финансијског обезбеђења за добро
извршење посла, достави Наручиоцу једну бланко соло меницу, евидентирану у регистру меница, са
меничним писмом –овлашћењем у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком
важности 30 (тридесет) дана дужим од дана истека рока за коначно извршење посла.
Поднета меница мора бити безусловна и платива на први позив.
Добављач, прилоком предаје менице и меничног овлашћења, предаје и картон депонованих потписа и
копију потврде о регистрацији менице.
Потписивањем овог уговора Добављач даје своју безусловну сагласност Наручиоцу да може
реализовати депоновану меницу, у случају да не изврши уговорене обавезе у складу са овим Уговором.
Члан 11.
Добављач се обавезује Наручиоцу да пријави сваку промену у погледу овлашћених лица за контакт при
реализацији Уговора, или до којих дође у поступку испуњења Уговором преузетих обавеза.

Члан 12.
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Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и важи до потпуног испуњења уговорних
обавеза обе уговорне стране.
Овај Уговор може да се раскине на основу воља уговорних страна, односно његовим неиспуњењем, или
неизвршењем обавеза предвиђених овим Уговором, када једна страна достави другој уговорној страни
писано обавештење о раскиду Уговора, са отказним роком од 15 (петнаест) данаод дана пријема
обавештења.
Члан 13.
Измене и допуне овог Уговора производе правно дејство само када се дају у писаној форми и уз
обострану сагласност уговорних страна.
Након закључења уговора о јавној набавци Наручилац може да дозволи измену рока за испоруку
предметних добара из објективних разлога, који се нису могли предвидети, а настали после закључења
уговора.
Члан 14.
На све односе уговорних страна, који нису посебно регулисани овим Уговором, примењиваће се
одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 15.
Евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора, уговорне стране ће решавати споразумно.
Уколико спорови између уговорних страна не буду решени споразумно, за све спорове из овог Уговора,
или увези са истим, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.
Члан 16.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) равногласних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по
3 (три) примерка Уговора.
За ДОБАВЉАЧА
ДИРЕКТОР

За НАРУЧИОЦА
ЗАМЕНИК ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА

___________________________

___________________________
Срђан Смиљанић

Учесник у заједничкој понуди
____________________________
Подизвођач
____________________________

Напомена: Модел уговора попуњава, потписује и оверава печатом понуђач који подноси самосталну
понуду, односно понуду са подизвођачем. Уколико понуђач подноси заједничку понуду, група понуђача
може да се определи да модел уговора попуњавају, потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може споразумом да одреди носиоца посла који ће попунити,
потписати и печатом оверити модел уговора.
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.
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VIII МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

ДУЖНИК: ____________________________________________
Седиште: ____________________________________________
Матични број: ________________________________________
Порески идентификациони број ПИБ: ___________________
Текући рачун: ________________________________________
Код банке:____________________________________________
ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице –
КОРИСНИК: Народна скупштина Републике Србије (Поверилац)
Седиште: Београд, Краља Милана 14.
Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије __________________ и овлашћујемо Народну
скупштину Републике Србије, Београд, Краља Милана 14, као повериоца, да предату меницу може
попунити на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, за ЈНМВ бр. 6/18 - Система за
дистрибуцију ТВ сигнала, за потребе Народне скупштине Републике Србије, што износи
___________________ динара, а по основу гаранције за добро извршења посла.
Рок важења ове менице је од _________2018. године до _________2018. године.
Овлашћујемо Народну скупштину Републике Србије, Београд, Краља Милана 14, као Повериоца, да у
своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са
свих рачуна Дужника.
Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, као и
да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема
довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање
приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање
средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од
стране Дужника.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање _____________________ (име и презиме)
чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за
Повериоца.
Датум издавања

Дужник – издавалац менице

___________________________

___________________________
потпис и печат овлашћеног лица
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