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14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању
поступка јавне набавке број 7957 од 28.12.2017. године и Решења о
образовању комисије за јавну набавку 32/2017 деловодни број 7957-1 од
28.12.2017.године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – Систем и опрема за контролу приступа
и наплату паркинга на царинском и путничком терминалу, ЈН бр.32/2017
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I

II

III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина
и опис добара, начин спровођења контроле и
обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења,
место извршења или испoруке добара, евентуалне
додатне услуге и сл.
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. Закона и упутство како се доказује испуњеност
тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде са описом предмета набавке и
структуром цене
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о испуњавању услова из чл.75.
Закона у поступку јавне набавке мале
Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл.75.
Закона у поступку јавне набавке мале
Образац изјаве о испуњености техничких
карактеристика
Модел уговора
Образац меничног писма-овлашћења за озбиљност
понуде
Образац меничног писма-овлашћења за добро
извршење посла
Образац меничног писма-овлашћења за отклањање
грешака у гарантном року

Страна
3

4

6
11
19
24
25
26
27
28
29
33
34
35

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр32/2017 2/ 36

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Јавнопредузеће за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“Ниш
Адреса:Ваздухопловаца бр. 24 Ниш
Интернет страница: www.nis-airport.com
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. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.32/2017 су добра – Систем и опрема за контролу
приступа и наплату паркинга на царинском и путничком терминалу.
Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН-34996300 – Опрема за
надзор, сигурност или сигнализацију на паркиралиштима.
5. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
6. Партије
Набавка није обликована по партијама.
7. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт; у вези техничке документације: Живојин Тасић,
Милутин
Брковић,
е-mail
адреса:
ztasic@nis-airport.com,mbrkovic@nisairport.com
У вези примене Закона о јавним набавкама: Драгослава Марковић, Лидија
Костић,е-mail адреса: dmarkovic@nis-airport.com lkostic@nis-airport.com
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Систем и опрема за контролу приступа и наплату паркинга на царинском и
путничком терминалу
SISTEM ZA NAPLATU PARKIRANJA
Red.
br.

Opis

Isporuka, montaža i puštanje u ispravan rad sledeće opreme:
Automatska rampa dužina ruke rampe 3 m, sa brzinom
otvaranja manjom od 2 sekunde, namenjena za super
1.
intenzivnu upotrebu, brush less motor, ruka rampe okrugla, sa
rasvetom.
Ulazni terminal od metalnog kućišta sa plastificiranom
završenom obradom za izdavanje kartica i kontrolu rada
ulaznog dela sistema, radnog napona 24V,AC/230V/50Hz,
o
o
radne temperature od minimum -30 C do minimum +60 c, sa
ventilacijom i grejanjem terminala, termalni printer za izdavanje
kartica, kapaciteta boxa minimum 5000 kartica, mogućnost
2.
rada u offline režimu, LCD displej sa smernicama za korišćenje
sistema na minimalno 3 jezika: Engleski, Nemački, Srpski,
integrisan čitač kartica 125kHz, sa kontrolerom TCP/IP, IP
audio interfon, upravljačka jedinica za komandu i nadgledanje
ulaznog terminala
Izlazni terminal za kontrolu kartica i kontrolu rada izlaznog dela
sistema, radnog napona 24V,AC/ 230v/50hz, radne
o
o
temperature od minimum -30 c do minimum +60 c, sa
ventilacijom i grejanjem terminala, bar code skener za
verifikaciju naplaćenih karata, mogućnost rada u offline
3.
režimu, LCD displej sa smernicama za korišćenje sistema na
minimalno 3 jezika: Engleski, Nemački, Srpski, integrisan čitač
kartica 125kHz, sa kontrolerom TCP/IP, IP audio interfon,
upravljačka jedinica za komandu i nadgledanje izlaznog
terminala
Switch 8 portni (4x 1Gb + 4 POE)
4.
Inteligentna kamera za prepoznavanje registarskih tablica
vozila , senzor ½.8 , progresive CMOS chipset, rezolucije
2mpx, informacije uključuju vreme i mesto, informacije o traci,
5.
informacije o registarskim tablicama, crna i bela lista vozila,
o
temperaturni opseg rada od minimum -30 c do minimum
o
+60 c, IP 66
Papir za barkod kartice, box minimum 5000 kartica
6.
RF ID kartice 125kHz
7.
Nosači kamera u vidu samostojećih stubova za montažu
8.
kamera
Server:
Minimum:
Intel Xeon E5 (ili odgovarajući)
ram 4 GB
hdd 2 x 2TB
Operativni system Linux, podržava 24/7 rad, c/s arhitektura,
9.
podrška za neograničeno upravljanje nalogom, visoka
kompatibilnost, podržava sdk platforme, bandwidth of video
input per server 300mbps, bandwidth of video output per
server : 300 mbps, bandwidth of video storage per server:100
mbps

Jedinica
mere

Količina
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10.

11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

klijentski računar sa softverom za naplatu parkinga:
cpu Intel i5 ili odgovarajući
ram 4GN
hdd 1TB
windows 7 PRO
monitor 22”
miš
tastatura
bar code skener
Rack orman 19" visine 21hU, komplet sa opremom za
povezivanje aktivne opreme i ventilacionim panelom.
Induktivna petlja , prosecanje, postavljanje induktivnog kabla,
zalivanje i povezivanje na kontroler, sa kontrolerom
Softver za naplatu omogućava naplatu provedenog vremena
putem očitane kartice, u slučaju gubitka kartice , naplatu vrši
po registarskoj oznaci vozila, omogućava korisniku laku
pretragu podataka, po vremenu, broju tablica, prolazka putem
RF ID kartice, stanju zauzetosti parkinga, оdnosno, preostalih
slobodnih mesta na parkingu, stanju kase na blagajni, ne
dozvoljava dupli ulazak ili izlazak sa parkinga, administrira
sistemom za prepoznavanje tablica , administrira sistemom za
kontrolu prolazka putem RF ID kartica
IP kamera: Dahua DH-IPC-HDW2100 Network IR Mini Dome
Camera (ili odgovorajuća)
(1.3 Megapixel Aptina CMOS, 1280x960px, Max. IP 66, PoE.)
IP - NVR MREŽNI SNIMAČ 8 kanala sa hard diskom minimum
2TB
Fiskalni stampač (fiskalizaciju radi investitor)
Potrebni građevinski radovi za postavljanje kablovske
instalacije: prosecanje asfalta, iskop zemlje, polaganje
kablova, vraćanje u prvobitno stanje
Postavljanje kablovske instalacije sa potrebnim materijalom
Montaža, povezivanje, puštanje u rad celokupne opreme koja
čini celokupan system gore opisan, obuka korisnika
Projekat izvedenog stanja
Atest o izvršenom ispitivanju sistema i instalacije

kom
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1

kom

6

kom

1

kom

8
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1
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Orijentaciono
metara

200

Orijentaciono
metara

200

kom
kom

1
1

Napomena za tačke 17, 18, 19
Na zahtev ponuđača investitor će omogućiti obilazak lokacije kako bi se
preciznije utvrdile količine materijala za postavljanje kablovske instalacije i izvođenje
potrebnih građevinskih radova (bez dodatnih i naknadnih radova).
Ostalo:
- Obezbeđena podrška 24/7 za vreme trajanja garancije.
- Cloud za backup podataka.
Гарантни рок најмање 24 месеца.
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће,дефинисане чланом 75.ЗЈН, а
испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:
Р.бр

1.

2.

3.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

ИЗЈАВА(Образац 4. у поглављуVIII
ове конкурсне документације), којом
понуђач под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује
да испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 75. ст.
Да он и његов законски заступник 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН,
овом
конкурсном
није осуђиван за неко од дефинисане
документацијом
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, као и да нема забрану
обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде
(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
Да је регистрован код надлежног
органа,
односно
уписан
у
одговарајући регистар(чл. 75. ст.
1. тач. 1) ЗЈН);

Да је измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине
у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
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Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана
Ред.број 76. Закона о јавним набавкама
Понуђач мора да располаже неопходним пословним капацитетом за
предметну јавну набавку.Под неопходним пословним капацитетом
Наручилац подразумева :
- да Понуђач према Закону о приватном обезбеђењу (чл.8), мора да
поседује важећу Лиценцу за вршење послова монтаже, пуштања у
рад и одржавање система техничке заштите и обуке корисника,
издате од стране Министарства унутрашњих послова;
Доказ за испуњеност услова 1.
- - Важећу Лиценцу за вршење послова монтаже, пуштања у рад и
Доказ
одржавање система техничке заштите и обуке корисника, издате од
стране Министарства унутрашњих послова;
2.
Понуђач мора да располаже неопходним кадровским капацитетом за
предметну јавну набавку. Под неопходним кадровским капацитетом
Наручилац подразумева :
- потребно је да Понуђач има најмање 2 (два) сервисера са важећим
сертификатима произвођача понуђене опреме којима се потврђује да
су исти обучени за уградњу понуђене опреме, ангажованих по било
ком основу (уговор о раду, делу, привремено повременим
пословима).
Доказ
1. Достављање тражених сертификата и
За запослена лица
- Фотокопије радних књижица или
- Фотокопије закључених уговора о раду или
- Фотокопије М образаца.
2. За радно ангажована лица по било ком основу:
- Фотокопије уговора о делу, о допунском раду, о привременим и
повременим пословима.
Напомена: Прихватљив је и сваки други докумет којим се на
недвосмислен начин доказује да су лица радно ангажована
код Понуђача
- 2. Копије важећих сертификата произвођача понуђене опреме којима
се потврђује да су сервисери обучени за уградњу понуђене опреме
3.
Понуђач мора да располаже неопходним финансијским капацитетом
за предметну јавну набавку. Под неопходним финансијским
капацитетом Наручилац подразумева:
- Да Понуђач у последњих годину дана у непрекидном трајању
није био у блокади (од 29.12.2016. године)
Доказ
- Потврда НБС о броју дана неликвидности са датумом
издавања после објављивања ове јавне набавке на Порталу
јавних набавки
1.
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним
бројем 1, 2, 3 и 4. Понуђач доказује дотављањем ИЗЈАВЕ(Образац
Изјаве у поглављу VIII ове конкурсне документације),којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове
за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст.
2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са
чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана
75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за
подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац Изјаве у поглављу
IX ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица
подизвођача и оверену печатом.
 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до
4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА
(Образац Изјаве у поглављу VIII ове конкурсне документације), мора
бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђача и оверена печатом.
 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.
 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију
доказа о испуњености услова, а можеи да 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 пет
дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености
обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке(свих
или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да
достави:
 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у
табеларном приказу обавезних услова –Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из регистра надлежног привредног
суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре,, односно извод из одговарајућег регистра.
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2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у
табеларном приказу обавезних услова–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: Уколико уверење
Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда
доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је
седиште
домаћег
правног
лица,
односно
седиште
представништва или огранка страног правног лица, којом се
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела
против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из
казнене евиденције Посебног одељења за организовани
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим
се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за
кривична дела против 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).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања
понуда.
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у
табеларном приказу обавезних услова- Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног
органа да се понуђач налази у поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања
понуда.
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Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из
члана 75.став 1. тачке1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа, и то:
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са
законом којим се уређује електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази,
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом
те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери
да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова
издати од стране надлежних органа те државе.
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IV 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
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: ЈП “Аеродром Ниш” Ниш
Ваздухопловаца бр. 24 Ниш,са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара –
Систем и опрема за контролу приступа и наплату паркинга на царинском и
путничком терминалу, ЈН број 32/2017- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 15.01.2018. до
10.00 часова.
Отварање понуда ће се извршити јавно, дана 15.01.2018. до 10.30.часовa, у
просторијама Наручиоца, на адреси Ул. Ваздухопловаца бр. 24, Ниш.
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
наручулац 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.
Понуда мора да садржи:
Понуда мора да садржи:
o Образац понуде са Описом предмета набавке и структуром цене за
коју се понуда подноси - попуњен, потписан и оверен печатом;
o Изјаву понуђача о испуњавању услова из чл. 75. Закона у поступку
јавне набавке мале вредности - попуњена, потписана и оверена
печатом;
o Доказе о испуњености додатних услова;
o Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. Законаза сваког
члана заједничке понуде – попуњен, потписан и оверен печатом,
уколико понуду подноси група грађана;
o Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. Закона за
подизвођачапопуњен, потписан и оверен печатом, уколико
понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу;
o Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, потписан и оверен од стране
свих учесника у заједничкој понуди, уколико понуду подноси група
понуђача;
o Модел уговора - попуњен, потписан и оверен печатом;
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o Образац изјаве о независној понуди - попуњен, потписан и
оверенпечатом;
o Меницу за озбиљност понуде (потврду о извршеној регистрацији),
Менично овлашћење
Понуда која не буде садржала све горе наведене елементе биће
одбијена као неприхватљива.
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: “Аеродром Ниш”
Ниш, Ваздухопловаца бр. 24, Ниш са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – Систем и опрема за контролу
приступа и наплату паркинга на царинском и путничком терминалу, ЈН
број 32/2017–НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понудеза јавну набавку добара - Систем и опрема за контролу
приступа и наплату паркинга на царинском и путничком терминалу, ЈН
број 32/2017 НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понудеза јавну набавку добара – Систем и опрема за контролу
приступа и наплату паркинга на царинском и путничком терминалу, ЈН
број 32/2017- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну добара – Систем и опрема за контролу
приступа и наплату паркинга на царинском и путничком терминалу, ЈН
број 32/2017- 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 , 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, 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.
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Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у
уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који
су наведени у поглављу III конкурсне 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.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана
81.ст. 4. тач. 1)до 6) Закона и то податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
3) понуђачу који ће у име групе понуђача потписивати образце из конкурсне
документације,
4) понуђачу који ће издати рачун,
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање,
6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора .
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како
се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1.
Плаћања ће се извршити у року до 45 дана од дана пријема исправне фактуре,
а на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука
добара. Фактурисање се врши након сваке појединачне набавке.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђач не може да захтева аванс.
8.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција за тражена добра која су предмет јавне набавке не може бити краћа
од 24 месеца.
8.3. Захтев у погледу рока испоруке добара
Место испоруке – на адресу наручиоца: ЈП “Аеродром Ниш” Ниш, ул.
Ваздухопловаца бр. 24 Ниш. Рок за испоруку (и монтажу) је 30 дана од дана
закључења Уговора о јавној набавци.
8.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи 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 не може
мењати понуду.
8.5. Други захтеви
Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови ( нпр. Одмах, по договору,
од-до,...). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се
сматрати неприхватљивом.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на
додату вредност.
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.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан
да тај део одвојено искаже у динарима.
10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА
IПонуђач је дужан да у понуди достави:
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко
сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним
износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок
важења менице је 30 дана од дана отварања понуда.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека
рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач
коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;
понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор,
одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
II Изабрани понуђач је дужан да достави:
Бланко сопствену меницу за добро извршење посла - Изабрани
понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора,
преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла са
меничним овлашћењем, у висини од 10% од укупне вредности уговора без
ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека
трајања уговора за предметну јавну набавку.Наручилац ће уновчити меницу
за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
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11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне
средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу
наручиоца, електронске поште на:dmarkovic@nis-airport.comили факсом на
број: (0)18 4583 003 тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока
за подношење понуде сваког радног дана од понедељка до петка у времену од
08:00 до 15:00.
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, ЈН
бр.32/2017”.
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.
14. 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
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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.
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума
,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се
укупна понуђена цена без ПДВ-а.
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће
уговор доделити понуђачу који понуди краћи рок испоруке. Уколико ни после
примене овог критеријума није могуће изабрати најповољнијег понуђача,
најповољнији понуђач биће изабран 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.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.
17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном
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поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због
поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки
(у даљем тексту: Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском
поштом на e-mail: dmarkovic@nis-airport.comили факсом на број : (0)18 4583 003
или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено.О
поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на
Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од
два дана од дана пријема захтева.
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. ЗЈН 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 из чл.108.ЗЈН или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, 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 понуда,
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.овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да 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 ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о 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 члана 151.став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
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1. 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. * Републичка комисија
може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог 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 члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;
(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: ЗЗП; ...............[навести назив наручиоца]; јавна набавка ЈН
....[навести редни број јавне набавкe;.
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца 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 о
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или
3.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
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све
елементе из 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 ЗЈН и другим прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права из члана 149.Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом
112.став 2. тачка 5) Закона.
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V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОПИСОМ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И
СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара
– Систем и опрема за контролу приступа и наплату паркинга на царинском
и путничком терминалу, ЈН број 32/2017
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

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
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

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

вредности
извршити

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
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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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SISTEM ZA NAPLATU PARKIRANJA
Red.b
r.

Tražene karakteristike

Isporuka, montaža i puštanje u ispravan rad
sledeće opreme:
Automatska rampa dužina ruke
rampe 3 m, sa brzinom otvaranja
manjom od 2 sekunde, namenjena za
1.
super intenzivnu upotrebu, brush less
motor, ruka rampe okrugla, sa
rasvetom.
Ulazni terminal od metalnog kućišta
sa
plastificiranom
završenom
obradom za izdavanje kartica i
kontrolu rada ulaznog dela sistema,
radnog napona 24V,AC/230V/50Hz,
o
radne temperature od minimum -30 C
o
do minimum +60 c, sa ventilacijom i
grejanjem terminala, termalni printer
za izdavanje kartica, kapaciteta boxa
2.
minimum 5000 kartica, mogućnost
rada u offline režimu, LCD displej sa
smernicama za korišćenje sistema na
minimalno
3
jezika:
Engleski,
Nemački, Srpski, integrisan čitač
kartica 125kHz, sa kontrolerom
TCP/IP, IP audio interfon, upravljačka
jedinica za komandu i nadgledanje
ulaznog terminala
Izlazni terminal za kontrolu kartica i
kontrolu rada izlaznog dela sistema,
radnog napona 24V,AC/ 230v/50hz,
o
radne temperature od minimum -30 c
o
do minimum +60 c, sa ventilacijom i
grejanjem terminala, bar code skener
za verifikaciju naplaćenih karata,
mogućnost rada u offline režimu, LCD
3.
displej sa smernicama za korišćenje
sistema na minimalno 3 jezika:
Engleski, Nemački, Srpski, integrisan
čitač kartica 125kHz, sa kontrolerom
TCP/IP, IP audio interfon, upravljačka
jedinica za komandu i nadgledanje
izlaznog terminala
Switch 8 portni (4x 1Gb + 4 POE)
4.
Inteligentna
kamera
za
prepoznavanje registarskih tablica
vozila , senzor ½.8 , progresive
CMOS chipset, rezolucije 2mpx,
informacije uključuju vreme i mesto,
5.
informacije o traci, informacije o
registarskim tablicama, crna i bela
lista vozila, temperaturni opseg rada
o
o
od minimum -30 c do minimum +60 c,
IP 66
Papir za barkod kartice, box minimum
6.
5000 kartica
RF ID kartice 125kHz
7.
Nosači kamera u vidu samostojećih
8.
stubova za montažu kamera
Server:
Minimum:
9.
Intel Xeon E5 (ili odgovarajući)
ram 4 gb

Ponuđena
tehnička
specifikacija

Jed.
mere

Kol.

kom

4

kom

2

kom

2

kom

4

kom

4

kom

4

kom

250

kom

4

kom

1

Jed.ce
na

Ukupno
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.
20.
21.

hdd 2 x 2TB
Ugradjen Linux, podržava 24/7 rad,
c/s arhitektura, podrška za
neograničeno upravljanje nalogom,
visoka kompatibilnost, podržava sdk
platforme, bandwidth of video input
per server 300mbps, bandwidth of
video output per server : 300 mbps,
bandwidth of video storage per
server:100 mbps
klijentski računar sa softverom za
naplatu parkinga:
cpu Intel i5 ili odgovarajući
ram 4gb
hdd 1tb
windows 7 PRO
monitor 22”
miš
tastatura
bar code skener
Rack orman 19" visine 21hu, komplet
sa opremom za povezivanje aktivne
opreme i ventilacionim panelom.
Induktivna petlja , prosecanje,
postavljanje induktivnog kabla,
zalivanje i povezivanje na kontroler,
sa kontrolerom
Softver za naplatu omogućava
naplatu provedenog vremena putem
očitane kartice, u slučaju gubitka
kartice , naplatu vrši po registarskoj
oznaci vozila, omogućava korisniku
laku pretragu podataka, po vremenu,
broju tablica, prolazka putem RF ID
kartice, stanju zauzetosti parkinga,
оdnosno, preostalih slobodnih mesta
na parkingu, stanju kase na blagajni,
ne dozvoljava dupli ulazak ili izlazak
sa parkinga, administrira sistemom za
prepoznavanje tablica , administrira
sistemom za kontrolu prolazka putem
RF ID kartica
IP kamera: Dahua DH-IPC-HDW2100
Network IR Mini Dome Camera(ili
odgovarajuća)
(1.3 Megapixel Aptina CMOS,
1280x960px, Max. IP 66, PoE.)
IP - NVR MREŽNI SNIMAČ 8 kanala
sa hard diskom minimum 2TB
Fiskalni stampač (fiskalizaciju radi
investitor)
Potrebni građevinski radovi za
postavljanje kablovske instalacije:
prosecanje asfalta, iskop zemlje,
polaganje kablova, vraćanje u
prvobitno stanje
Postavljanje kablovske instalacije sa
potrebnim materijalom
Montaža, povezivanje, puštanje u rad
celokupne opreme koja čini
celokupan system gore opisan, obuka
korisnika
Projekat izvedenog stanja
Atest o izvršenom ispitivanju sistema i
instalacije

kom

2

kom

1

kom

6

kom

1

kom

8

kom

1

kom

2

Orijenta
ciono
metara

200

Orijenta
ciono
metara

200

kom
kom

1
1
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Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок плаћања
у року до 45 дана од дана пријема исправне
фактуре
Рок важења понуде
(не краћи од 30 дана )
Рок испоруке добара
Рок одазива у случају квара (највише 24
сата рачунајући од момента писаног (у
хитним случајевима усменим захтевима
Наручиоца )
ЈП “Аеродром Ниш” Ниш
Ваздухопловаца бр. 24 Ниш.

Место и начин испоруке
Гарантни рок

Напомена: Укупна цена обухвата цену система и опреме за контролу приступа и
наплату паркинга на царинском и путничком терминалу као и цену услуге монтаже и
све остале трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

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.
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VI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМА ПОНУДЕ

У складу са чланом 88.став 1.ЗЈН, 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.

Потпис понуђача
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VII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26.ЗЈН, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у поступку јавне набавке добара – Систем и опрема за контролу приступа и
наплату паркинга на царинском и путничком терминалу, ЈН број 32/2017,
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције,
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се
уређује заштита конкуренције.Мера забране учешћа у поступку јавне набавке
може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82.став 1. тачка 2) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
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VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ – ЧЛ. 75 ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача,
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив
понуђача]у поступку јавне набавке добара – Систем и опрема за контролу
приступа и наплату паркинга на царинском и путничком терминалу, ЈН
број 32/2017, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане
конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
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)(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао 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 за предметну јавну набавку(чл. 75. ст. 2.
ЗЈН);
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да
испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне
услове испуњавају заједно.
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ – ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном
подизвођача, дајем следећу

и

кривичном

одговорношћу,

као

заступник

ИЗЈАВУ
Подизвођач
_____________________________________________[навести
назив подизвођача]у поступку јавне набавке добара – Систем и опрема за
контролу приступа и наплату паркинга на царинском и путничком
терминалу, ЈН број 32/2017, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно
услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и
то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
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)(чл. 75. ст. 1. тач. 4)
ЗЈН);
4) Подизвођач је поштовао 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 за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2.
ЗЈН).
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Напомена:Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора
бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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IX
ОБРАЗАЦ
ИЗЈАВЕ
ПОНУЂАЧА
О
ИСПУЊЕНОСТИ
КАРАКТЕРИСТИКА И УСЛОВА ПОНУЂЕНОГ СИСТЕМ И ОПРЕМЕ
ЗА КОНТРОЛУ ПРИСТУПА И НАПЛАТУ ПАРКИНГА НА
ЦАРИНСКОМ И ПУТНИЧКОМ ТЕРМИНАЛУ У СКЛАДУ СА
ТРАЖЕНИМ
КАРАКТЕРИСТИКАМА
ИЗ
КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача,
дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђена опрема у поступку јавне набавке добара – Систем и опрема
за контролу приступа и наплату паркинга на царинском и путничком
терминалу, јн бр.32/2017, испуњава све тражене карактеристике и услове из
поглавља II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,
РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ
И СЛ. и у потпуности одговара карактеристикама понуђеним у обрасцу
структуре цене која чини саставни део понуде

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________
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XI МОДЕЛ УГОВОРА
Уговор о јавној набавци
Систем и опрема за контролу приступа и наплату паркинга на царинском и
путничком терминалу
закључен на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности број
32/2017 између:
УГОВОРНЕ СТРАНЕ
1. Јавно предузећe за аеродромске услуге “Аеродром Ниш“Ниш ул.
Ваздухопловаца бр. 24, (у даљем тексту: Купац), које заступа директор ЈП
“Аеродром Ниш” Ниш, Владица Ђурђановић, дипл.инж. саобр., рачун бр. 105-1666-75
код АИК банке, ПИБ 101531405, матични број 07343914.
и
2.
_______________________________________из__________________________
ПИБ:________________ , МБ:_______________, број
рачуна:________________________, назив банке:_________________,
кога заступа _____________________ (у даљем тексту Продавац).
Продавац наступа:_______________________________________________
(самостално, са подизвођачем, у групи понуђача)
Подизвођачи:________________________________________________________
___________________________________________________________________
Учесници у заједничкој
понуди:________________________________________________
_____________________________________________________
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора je набавка добара – Систем и опрема за контролу
приступа и наплату паркинга на царинском и путничком терминалу, ЈН 32/2017
за потребе Купца, a по понуди Продавца заведеној у архиви
Купца под бројем ____ од _____ 2018. године (Попуњава Продавац) која је
саставни део овог уговора.
ЦЕН A

Члан 2.
Уговор се закључује на вредност јавне набавке која износи ____________
*(попуњава Купац) динара без ПДВ, односно __________________*(попуњава
Купац) динара са ПДВ-ом.
Цене специфицираних добара дате су у Обрасцу понуде Продавца и
обухватају укупну цену делова, монтаже као и све остале трошкове које
понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.
Цена добра из обрасца понуде је са урачунатим свим трошковима које
понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.
Продавац се обавезује да Купцу испоручи добра која су предмет ове
јавне набавке бр.32/2017 који у свему одговара техничким спецификацијама из
његове Понуде
Цена је фиксна и не може се мењати.
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Члан 3.
Купац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења
поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност
уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности овог уговора, у
складу са Чланом 115. Закона о јавним набавкама.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Купац се обавезује да продавцу, на основу испостављене фактуре,
изврши уплату у року до 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема фактуре.
Фактурисање се врши након пријема испоруке и монтаже целокупног система
који је предмет ове јавне набавке. Сматра се да је пријем испоруке и монтаже
извршен када овлашћена лица Купца и Продавца изврше пријем потписивањем
отпремнице и записника о примопредаји робе.
Плаћање се врши уплатом на рачун продавца.
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Члан 5.
Рок испоруке добара из члана 1. овог Уговора je ______ дана од дана
писане или усмене поруџбине.
Место испоруке добара je Аеродром Ниш – ул.Ваздухопловаца 24.
Приликом испоруке добара која су предмет овог Уговора. Продавац је у
обавези да достави пројект изведеног стања.
ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ

Члан 6.
Гарантни рок за добра која су предмет набавке је рок који је дефинисан
Конкурсном документацијом и који је прихваћен од стране Купца а у складу са
понудом бр.---КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ
Члан 7.
Уговорне стране ће извршити квантитативни и квалитативни пријем
добара одмах пo њиховом приспећу код Купца.
Квантитативни и квалитативни пријем ће се обавити упоређивањем
података из фактуре и отпремнице са стварно испорученом количином добара
и њиховим карактеристикама.
Уколико се на квантитативном и квалитативни пријему установи да се
количина или квалитет приспелих добара разликује од количине добара
наведене у отпремним документима или уговореног квалитета, Купац ће о томе
сачинити извештај, на основу којег je Продавац обавезан да испоручи добра
која недостају или добра која одговарају уговореном квалитету у року од 5 (пет)
дана, о сопственом трошку.
Члан 8.
Уколико Купац приликом испоруке и монтаже или најкасније у року од 30
дана од дана преузимања установи недостатке у квалитету испоручених
добара који нису могли бити примећени приликом њиховог пријема, дужан je да
о томе одмах обавести Продавца писаним путем. Купац je дужан у року од
седам (7) дана отклони све недостатке о свом трошку, о свом трошку.
У случају да испоручена роба не одговара уговореним стандардима
квалитета, Купац има право, након уредног обавештавања Продавца, да:
Захтева од продавца уредно извршење уговора, односно испоруку и
монтажу уговореног квалитета робе, и накнаду штете због задоцњења;
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Да одустане од уговора, стави робу продавцу на располагање и тражи
накнаду штете због неиспуњења;
Да стави робу продавцу на располагање и захтева уредно испуњење
уговора, односно другу испоруку робе која одговара уговореним стандардима, и
накнаду штете због неуредног испуњења.
У случају да између уговорних страна не постоји сагласност о степену
оштећења, или не постоји сагласност са спецификацијом то ће се утврдити
стручном проценом о трошку Продавца.
Пружалац се обавезује да ће се извршења услуга и испоруке добара који
су предмет овог Уговора, придржавати законских, подзаконских и других општих
аката који регулишу или се односе на мере безбедности, противпожарну
заштиту, кретање и понашање на Аеродрому и граничном прелазу.
Уколико постоји потреба приликом трајања Уговора да овлашћена лица
Пружаоца у реализацији обавеза из овог Уговора буду у рестриктивној зони
Аеродрома, морају прибавити дозволе за кретање и задржавање на подручју
граничног прелаза о свом трошку.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 9.
У случају да дође до прекорачења рока за испоруку, Продавац се
обавезује да Купцу плати уговорну казну за сваки дан прекорачења рока у
висини од 0,2% од укупне вредности (без ПДВ-а) која je утврђена у члану 2.
овог Уговора, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10%
уговорене цене из члана 2. овог уговора.
Продавац нема право да плати уговорну казну и да одустане од Уговора.
Члан 10.
У случају да Продавац не изврши своје обавезе у свему у складу са овим
Уговором, Купац има, пo свом избору, право на сразмерно умањење цене као и
право једностраног раскида Уговора без образложења и без отказног рока.
Продавац сваком случају има право на накнаду штете.
Накнада штете je ограничена на 15% вредности касно испоручене или
неиспоручене робе.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
Члан 11.
У року од 7 дана од дана закључења уговора, Продавац обезбеђује
испуњење свих својих уговорних обавеза средствима финансијског
обезбеђења:
БЛАНКО-СОЛО
МЕНИЦА
ЗА
ДОБРО
ИЗВРШЕЊЕ
ПОСЛА
број:________________________________________,
оверена
печатом
и
потписом Продавца, СА МЕНИЧНИМ ПИСМОМ, попуњеним и овереним, у коме
је уписан износ 10% од вредности уговора из члана 2. без ПДВ-а, а у циљу
доброг извршења посла као гаранцију да ће своје обавезе у целости извршити
на уговорени начин и у уговореном року.
Меницa се налази код Купца онолико колико траје рок за испуњење
обавеза Продавца из овог уговора. Менице се не могу вратити Продавцу пре
истека рока за испуњење обавеза, осим уколико је Продавац у целости испунио
своје обавезе.
У тренутку испоруке добара, Продавац обезбеђује испуњење свих својих
уговорних обавеза средствима финансијског обезбеђења:
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- БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ
број:________________________________________,
оверена
печатом
и
потписом Продавца, СА МЕНИЧНИМ ПИСМОМ, попуњеним и овереним, у коме
је уписан износ у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са
роком важности који је најмање 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока
рока.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 12.
Гарантни рок за робу која је предмет овог Уговора је
____________месеци.
За време трајања рока из става 1.овог члана Продавац је у обавези да
обезбеди подршку 24/7.
Време одазива на квар и отклањања квара је_______________највише
24 сата рачунајући од момента писаног, у хитним случајевима усменим
захтевима Купца у току целокупног трајања гарантног рока.
Продавац је у обавези да обезбеди cloud za backup података.
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА
Члан 13.
Уговор се закључује на одређени временски период, до испуњења
уговорних обавеза, тј. до целокупне испоруке и монтаже добара која су
предмет овог Уговора.
Купац задржава право да раскине овај Уговор и пре истека уговореног
рока из става 1. овог члана, уз отказни рок од 30 дана, у случају несавесног
пословања од стране Продавца.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Овај Уговор почиње да важи даном потписивања од стране овлашћених
представника уговорних страна.
Члан 15.
Уговорне стране су сагласне да за све што овим Уговором није
предвиђено важе одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 16.
Евентуалне спорове настале у вези примене и извршења овог уговора
уговорне стране решаваће мирним путем у духу добрих пословних обичаја.
За решавање спорова који нису решени на начин из става 1. овог члана
надлежан je одговарајући суд у Нишу.
Члан 17.
Овај Уговор сачињен je у четири (4) истоветна примерка, од којих пo два
(2) примерка за сваку уговорну страну.
ПРОДАВАЦ:
______________

КУПАЦ:
Директор ЈП „Аеродром Ниш“Ниш
______________________
Владица Ђурђановић
дипл.инж. саобр.

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем. Наручилац може одбити понуду, ако понуђач без оправданих разлога
одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен.
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XII ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА
ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА
На основу Закона о меници и тачке 1,2 и 6. Одлуке о облику,
садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
Дужник – правно лице:______________________________________________
Седиште – адреса:_________________________________________________
Матични број:________________________ПИБ:_________________________
У месту:________________________________Дана:_____________________
Текући рачун:____________________Код банке:________________________
И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ:Јавно предузећe за аеродромске услуге“Аеродром
Ниш“Ниш ул. Ваздухопловаца бр.2., рачун бр. 105-1666-75 код АИК банке,
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
Предајемо вам ____________бланко соло меницу и овлашћујемо Јавно
предузеће за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“Ниш, ул, Ваздухопловаца 24,
Ниш као Повериоца, да предату меницу серије ___________ може попунити на
износ од 10 % од укупне вредности понуде на име озбиљности понуде за јн
бр.32/2017 чија је набавка Систем и опрема за контролу приступа и наплату
паркинга на царинском и путничком терминалу, што номинално износи
________________динара без ПДВ-а.
Овлашћује се Јавно предузеће за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“Ниш, ул,
Ваздухопловаца 24, Ниш, као Поверилац, да у своју користврши наплату
доспелих хартија од вредности – меница, безусловно и неопозиво, без протеста
и трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем налога за наплату на
терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца.
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо
рачуне, да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно
овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију
редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због
обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о
платном промету и прописима донетим на основу овог закона.
Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда
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.
Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна примерка од којих 1
(један) за дужника и 1 (један) за повериоца.
Датум издавања Овлашћења
_________________године

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
____________________________
МП
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XIII ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА
ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА
На основу Закона о меници и тачке 1,2 и 6. Одлуке о облику,
садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
Дужник – правно лице:______________________________________________
Седиште – адреса:_________________________________________________
Матични број:________________________ПИБ:_________________________
У месту:________________________________Дана:_____________________
Текући рачун:____________________Код банке:________________________
И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ:Јавно предузећe за аеродромске услуге“Аеродром
Ниш“Ниш ул. Ваздухопловаца бр.2., рачун бр. 105-1666-75 код АИК банке,
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
Предајемо вам ____________бланко соло меницу и овлашћујемо Јавно
предузећe за аеродромске услуге“Аеродром Ниш“Ниш ул. Ваздухопловаца
бр.2., рачун бр. 105-1666-75 код АИК банке, као Повериоца, да предату меницу
серије ___________ може попунити на износ од 10 % од укупне вредности
понуде на име доброг извршења посла за јн бр.32/2017 чији је предмет
набавка Систем и опрема за контролу приступа и наплату паркинга на
царинском
и
путничком
терминалу,
што
номинално
износи
________________динара без ПДВ-а.
Овлашћује се Јавно предузећe за аеродромске услуге“Аеродром Ниш“Ниш ул.
Ваздухопловаца бр.2., рачун бр. 105-1666-75 код АИК банке, као Поверилац, да у
своју користврши наплату доспелих хартија од вредности – меница, безусловно
и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем
налога за наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна
Повериоца.
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо
рачуне, да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно
овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију
редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због
обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о
платном промету и прописима донетим на основу овог закона.
Меница важи 30 (тридесет) дана дуже од времена трајања уговора за
предметну јавну набавку.
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.
Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна примерка од којих 1
(један) за дужника и 1 (један) за повериоца.
Датум издавања Овлашћења
_________________године
ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
____________________________
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XIV ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА
ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА
На основу Закона о меници и тачке 1,2 и 6. Одлуке о облику,
садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
Дужник – правно лице:______________________________________________
Седиште – адреса:_________________________________________________
Матични број:________________________ПИБ:_________________________
У месту:________________________________Дана:_____________________
Текући рачун:____________________Код банке:________________________
И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ:Јавно предузећe за аеродромске услуге“Аеродром
Ниш“Ниш ул. Ваздухопловаца бр.2., рачун бр. 105-1666-75 код AИК банке,
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
Предајемо вам ____________бланко соло меницу и овлашћујемо Јавно
предузећe за аеродромске услуге“Аеродром Ниш“Ниш ул. Ваздухопловаца
бр.2., рачун бр. 105-1666-75 код АИК банке, као Повериоца, да предату меницу
серије ___________ може попунити на износ од 10 % од укупне вредности
понуде на име отклањања грешака у гарантном року за јн бр. 32/2017 чији је
предмет набавка Систем и опрема за контролу приступа и наплату
паркинга на царинском и путничком терминалу, ЈН бр.32/2017, што
номинално износи ________________динара без ПДВ-а.
Овлашћује се Јавно предузећe за аеродромске услуге“Аеродром Ниш“Ниш ул.
Ваздухопловаца бр.2., рачун бр. 105-1666-75 код АИК банке, као Поверилац, да у
своју користврши наплату доспелих хартија од вредности – меница, безусловно
и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем
налога за наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна
Повериоца.
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо
рачуне, да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно
овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију
редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због
обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о
платном промету и прописима донетим на основу овог закона.
Меница важи 5 (пет) дана дуже од истека гарантног рока за предметну
јавну набавку.
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.
Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна примерка од којих 1
(један) за дужника и 1 (један) за повериоца.
Датум издавања Овлашћења
_________________године
ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
____________________________
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