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На основу члана 39.,52. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», 
број 124/12,68/2015) (у даљем тексту закон), подзаконских аката, Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова. («Службени гласник РС», број68/2015 у даљем тексту: 
правилник),  

Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности наруџбеницом  
(бр.6673 /2 од 22.Новембра 2016.године), припремљена је следећа: 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 

За предметну јавну набавку мале вредности Добара- наруџбеницом, 
 

бр. 2.1.8Н/2016- „Набавка телекомуникационе опреме“ 
ОРН-3250000-Телекомуникациона опрема и материјал 

 

     
 

Конкурсна документација садржи: 
 

1. Насловна страна конкурсне документације,   страна 1 од 10 

2. Садржај конкурсне документације,   страна 2 од 10 

3. Позив за достављање докумeнтације,   страна 3 од 10 

4. Основни подаци о понуђачу,      страна 4 од 10 

5. Техничка спецификација,   Образац бр.1  страна 5 од 10 

6. Понуда понуђача,    Образац бр.2  страна 6-7 од 10 

7. Модел уговора,     Образац бр.3  страна 8-10 од 10 
 
 
Закључно са редним бројем 7 укупно, 10 страна конкурсне документације.  
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Брoj:  6673/3  
Датум: 22.11.2016. године 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДА 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАРУЏБЕНИЦОМ 2.1.8 Н/2016 

 

Назив наручиоца:   Јавно предузеће - локална самоуправа 
   «ТОПЛИФИКАЦИЈА» 
   Трг Радомира Вујовића бр.2 
   Пожаревац, 12000  
   Tелефон:  012 542-785,  
   Факс: 012 542-543, 
   Е-mail:jpt@toplifikacija.rs.  
Интернет страница наручиоца:  www.toplifikacija.rs 

 

НАБАВКА ДОБАРА: 
 
 

  “ Набавка телекомуникационе опреме “ 
 
 

1. Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне 
документације у просторијама ЈП Топлификација, радним данима од 10:00 до 14:00 
сати, до дана и сата истека рока за подношење понуда, са портала јавних набавки 
као и на интернет адреси наручиоца www.toplifikacija.rs., могу се преузети 
електронским путем. 

2. Понуде се припремају и подносе у складу са позивом за достављање понуда 
конкурсном документацијом,  као и пратећих обавезних докумената на обрасцима 
који су дати у прилогу овог позива. 

3. Критеријум за оцењивање понуда је најниже понуђена цена. 
4. Понуде доставити путем поште или непосредно (лично), на адресу:  

   ЈП “Топлификација” 
   Трг Радомира Вујовића бр.2,  
   Пожаревац.  
   До 22.11.2016.  године до 10 сати   

по локалном времену са назнаком ЈНМВ 2.1.8 ''НЕ ОТВАРАЈ''- “ Набавка 
телекомуникационе опреме " 

 
5. На полеђини коверте обавезно мора бити наведено: назив, адреса, број 

телефона и број факса понуђача. 
6.   Отварање, увид у приспеле понуде ће се обавити овлашћених лица комисијски. 
7. Рок важности понуде је најмање 30 календарских дана од дана отварања понуда.  
8. Оквирно у року од три (3) дана од дана отварања понуде, извршиће се избор 
 најприхватљивије понуде и упутити позив  којом се обавештава  понуђач  о 
 извршеном избору, обавештење је уједно и позив за закључење уговора.  
9. Најповољнијом понудом ће се сматрати понуда која под једнаким осталим 
 условима наведеним у конкурсној документацији даје најнижу цену. 
10. Оквирни датум закључења уговора је 02.11.2016. године. 
11. Цене су јединичне, наручилац услуга упућиваће захтев сукцесивно према својим 
 реалним потребама у континуиту и трајању важности уговора од 12 месеци од 
 oбостраног потписивања уговора.(заводног печата ЈП Топлификација). 
 
 

       КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
        ЈП ''ТОПЛИФИКАЦИЈА'' 
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ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ: 
 
Јавно предузеће - локална самоуправа, 
 «ТОПЛИФИКАЦИЈА», Трг Радомира Вујовића бр. 2, Пожаревац,12000 , 
Tелефон:  012 542-785, Факс: 012 542-543, Е-mail:jpt@toplifikacija.rs. 
Интернет страница наручиоца: www.toplifikacija.rs 

 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ: 

 

 Позиција у плану Јавних набавки  за 2016. годину-,усвојена 29.1.2016 под заводним 
бројем 494-2, Позиција 2.1.8. Набавка телекомуникационе опреме -Планирана средства 
390.000,00 динара. 

 Планирана финасиска средства за набавку добара, радова и услуга за обавлјање 
делатности-текуће одржавање, страна 19, позиција бр.6- Набавка телекомуникационе 
опреме 

 

ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

 

Јавна набавка број ЈНМВ 2.1.8Н/2016 спроводи се у поступку јавне набавке мале 
вредности - наруџбеницом. 

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
 

 бр. 2.1.8Н/2016- „Набавка телекомуникационе опреме“ 
ОРН-3250000-Телекомуникациона опрема и материјал 

 
ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА: 

 

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном 
документацијом. 

Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне 
документације на интернет адреси наручиоца: www.toplifikacija.rs , до дана и сата истека 
рока за подношење понуда.  

Заинтересовано лице може, у писаном облику, доставом захтева на адресу 
наручиоца, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде, најкасније три (3) дана пре истека рока за подношење понуде. 

 
ПОНУДА КОЈУ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ТРЕБА  ДА САДРЖИ: 
 

- Попуњен образац понуде са потписом одговорног лица и печатом. 
- Попуњен предмер са јединичним ценама и укупном ценом. 
- Фотокопију регистрације Понуђача у Апр-у. 
- Модел уговора, потписан и оверен печатом 

 
Особе за контакт: 
 
Игор Дубајић,  
 E-mail: igor.dubajic@toplifikacija.rs,   
Телефон; 012 542 785 локал: 309 
fax: 012 542 543. 
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Образац бр.1 
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, КВАЛИТЕТ ДОБАРА 

 
 

Квалитет испоручених добара треба да је такав да задовољава; 
 

 Позитивне  прописе Републике  Србије 

  Законе,  Стандарде, техничке  нормативе и  норме квалитета, 

  Упутства  за  употребу на  српском  језику 

 Захтеве наведене у понуди спецификацији. 
 
Захтеви наручиоца:   
 
 Захтеви наручиоца у погледу гарантног рока и сервисног одржавања:   
 
За сву испоручену опрему најмање 1 година од дана испоруке.    
 
Уколико понуђач понуди краћи гарантни рок, његова понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива.    
 
Рок за одзив на позив за рекламацију је до  8 сати од тренутка позива наручиоца.   
 
 
Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:    
 
Наручилац и Понуђач ће записнички констатовати недостатке у испоруци добара.   
 
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и очигледних грешака у 
испорученим добрима, понуђач мора исте одмах заменити исправним.   
 
Сматра се да је понуђач испоручио сва добра када их без примедби прими наручилац 
потписивањем Записника о коначном квалитативном и  квантитативном пријему добара.   
 
 
Захтеви наручиоца у погледу рока испоруке:   
 
Рок испоруке је до 8  дана од дана закључења уговора.   
 
Уколико понуђач понуди дужи рок испоруке његова понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива.   
 
 
Захтев наручиоца у погледу места испоруке:   
 

Место испоруке је зграда ЈП Топлификација Пожаревац, Трг Радомира Вујовића 2.  
Уколико понуђач у понуди наведе друго место испоруке, таква  понуда ће бити одбијена 

као неприхватљива.   
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         Образац бр.2 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАРУЏБЕНИЦОМ 2.1.8Н/2016 

 

За предметну јавну набавку мале вредности добара наруџбеницом, 
бр. 2.1.8Н/2016-  “ Набавка телекомуникационе опреме“ 

 

Назив понуђача:  

Седиште:  

Улица и број:  

ПИБ:  

Матични број:  

Текући рачун/назив банке:  

Особа за контакт:  

Телефон; Факс; E-mail:  

Општи подаци о подизвођачу: 

Пословно име или скраћени 
назив 

 

Адреса седишта  

1. Да квалитетно извршимо услуге у складу са наведеним условима из конкурсне 
документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин: 

а) самостално б) заједничка понуда в) са подизвођачем 
Конкурсном документацијом, спецификацијом обухваћенa су:  
 
 

 
ТРАЖЕНЕ КАРЕКТЕРИСТИКЕ 

 
ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

 
 
Рб 

 
 
Опис 

 
 

Кол
ичи
на 

Опис предмета набавке - 
спецификација тражених 
обавезних минималних 
карактеристика које мора 
задовољити понуђена опрема 

Уписати: 
Назив произвођача, тип и модел, 
понуђене техничке карактеристике 

 
1. 

 

Управљиви 
свич 

 

 
1 

 

10/100 Ethernet Interfaces  48 

Uplink Interfaces  2 1000BASE-T 

Cisco IOS Software Feature Set  
LAN Base 

IEEE 802.3af-compliant Power over 
Ethernet (PoE) 

Available PoE Power 370W 

сличан моделу: 

Cisco Catalyst 2960-48PST-L 
Switch (WS-C2960-48PST-L) 

Назив произвођача; 
 
 
 
Тип и модел: 
 
 
 
Техничке карактеристике: 
 
 
 
Јединична цена:   _____________ 
 

 
2. 

 
ИП телефон 

 
7 

 
2-line/2-SIP VoIP telefon,  
LCD 132x48 displej i  
2 x UTP porta 10/100Mb/s 
 
сличан моделу: 
Grandstream-USA GXP-1620  

Назив произвођача; 
 
Тип и модел: 
 
Техничке карактеристике: 
 
Јединична цена:   _____________ 
 

3. Таблет 
рачунар 
 Windows 10 

 
1 

Ekran:  10.1" WUXGA (1920x1200) 
IPS Multi-touch, Corning Gorilla 
Glass 

Назив произвођача; 
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Procesor: Intel Atom X7-Z8750 
Processor 1.60GHz/2MB Cache, 4 
cores/ 4 Threads 
Memorija: Memory 4GB LPDDR3 
1600MHz 
SSD/eMMC: 128GB eMMC flash 
memory on board 
Operativni sistem: Win 10 Pro 64bit 
for Tablet 
Povezivanje:  WiFi Card BCM4356 
+ Bluetooth 4.0, WWAN Integrated 
Mobile Broadband 4G Lte,Near Field 
Communication 
Zvuk:  Audio integrated, stereo 
speakers, 2x 1W, 3 digital front 
microphones 
Grafička kartica:  Intel HD 
Graphics 
Kamera: 1.2MP Front Camera (fixed 
focus)/ 5MP Rear Camera (auto 
focus, flash LED) 
Portovi:  1x USB 3.0, 1x micro-
HDMI, headphone/microphone 
combo jack, Living Hinge Docking 
connector, keyboard connector, 
micro SIM slot, microSD card slot 
(SDXC/SDHC, UHS-I), supports up 
to 128GB 
Ostale funkcije: Integrated 
Fingerprint Reader, Ambient Light 
Sensor,  3D accelerometer, 3D 
compass, 3D gyrometer, GPS 
function 
Baterija/Punjač:  2 Cell Li-
Polymer Battery, 32Wh, AC Adapter 
36W and EU Power Cord 
 
сличан моделу: 
Lenovo ThinkPad 10, 2nd 
Generation Tablet 10" Quad Core 
128 GB 

Тип и модел: 
 
 
Техничке карактеристике: 
 
 
 
 
Јединична цена:   _____________ 
 

 
4. 

 
Сервер за 
податке 

 
1 

 
 
 
сличан моделу: 
 
NAS Synology DS416j Diskstation 4-
bay/2.5"/3.5"/HDD/SSD 
podrška/Wake on LAN/WAN 

Назив произвођача; 
 
 
Тип и модел: 
 
 
Техничке карактеристике: 
 
 
 
 
Јединична цена:   _____________ 
 

 
5. Хард диск за 

сервер 
података 

 
2 

Format: 3,5'' 
Povezivanje: SATA3 
Kapacitet: 4TB 
Bafer: 64MB 
 

Назив произвођача; 
 
 
Тип и модел: 
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сличан моделу: 
HDD SATA3 4TB WD Purple 
WD40PURX 

 
Техничке карактеристике: 
 
 
Јединична цена:   _____________ 
 

 
6. 

 

Хард диск 

 
 
2 

Format: 3.5" 
Povezivanje: SATA3 
Kapacitet: 3TB 
Broj obrtaja u minuti: 7200rpm 
Bafer: 64MB 
 
сличан моделу: 
HDD SATA3 7200 3TB Seagate 
Barracuda ST3000DM001 

Назив произвођача; 
 
 
Тип и модел: 
 
 
Техничке карактеристике: 
 
 
Јединична цена:   _____________ 
 

 
Укупно без ПДВ 

 
____________________ дин. 

 

Наведене карактеристике у табели означавају минималне карактеристике које мора да 
задовољава понуђени модел производа. Поред наведених карактеристика он мора да 
испуњава и све оне ненаведене карактеристике квалитета који су својствени датом 
упоредном моделу, уколико је он дат. Уколико упоредни модел поседује бренд 
врхунског квалитета, као алтернатива се не може понудити бренд локалног или нижег 
ранга од траженог. Поготово је важно у тачкама 1,3,5 и 6 испоштовати квалитет да у 
погледу интегрисаности, функционалности и опремљености управљачким програмима 
понуђени модели буду једнаки или виши од понуђених модела, што понуђач доказује 
овереном детаљном спецификацијиом понуђеног модела.   
 

 Рок и услови плаћања: ____ дана ( минимум 8 дана) од пријема исправног 
рачуна по испоруци добара. 

 Рок важности понуде:_____ дана ( минимум 30 дана) од дана подношења 
понуда. 

 Рок испоруке добара je максимум 8 дана од дана требовања добара  
 Гарантни рок и сервисно одржавања за сву испоручену опрему најмање 1 година 

од дана испоруке.    
 Приликом преузимања добара од понуђача сачињава се отпремни-пропратни 

документ. Један примерак предаје лицу које робу преузима, а други идентичан 
примерак доставља уз сачињен рачун. 

 Рок за одзив на позив за рекламацију је до  8 сати од тренутка позива наручиоца. 
 Цене су јединичне и фиксне, са испоруком fc-o Наручилац-ЈП Топлификација 

Пожаревац, Трг Радомира Вујовића 2. Важност уговора до потпуног извршења 
уговорних обавеза. 

 
 
 
Датум:                                     МП                            Потпис овлашћеног лица 
 
 
       ___________________________ 
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МОДЕЛ УГОВОРА   2.1.8Н/2016 НАРУЏБЕНИЦА 

 

Закључен између: 
НАРУЧИЛАЦ: 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТОПЛИФИКАЦИЈА”-ПОЖАРЕВАЦ, 

Матични број:7351682,  шифра делатности: 40300, ПИБ: 101971396, 

бр. текућег рачуна 160-7537-66 Intesa banka, 205-12226-76 

Комерцијална банка, 265-6310310001870 Raiffeisen banka, 

Трг Радомира Вујовића бр.2,  тел:012/542-785; факс:012/542-543; 

коју заступа директор 

Дејан Дачић, дипл. правник  (у даљем тексту Наручилац) 

 

И 

 

ИСПОРУЧИЛАЦ: 

 _________________________________________________ 
из _____________________ 

Са адресом:___________________________________________ 

Матични број:________________, шифра делатности:_________, ПИБ:_____________, 

бр. текућег рачуна__________________код банке ___________________, 

Тел:_______________;Факс:_______________; 

кога заступа _________________________________________ 

(у даљем тексту Испоручилац добара ) 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: 

Врста, Добара која се испоручују: 
''Набавка телекомуникационе опреме'' 

 Члан 1. 
Испоручилац, се обавезује да за рачун Наручиоца, обезбеди несметану испоруку 
односно преузимање добара из понуде зав.бр. Наручиоца ____ од __.__.2016. у свему 
према ценама из понуде, зав.бр. Понуђача ____ од __.___.2016. У свему осталом важе 
услови из конкурсне документације ЈНМВ 2.1.8Н/2016 која је саставни део уговора;
     

Члан 2. 
ВРЕДНОСТ ДОБАРА: 

Уговорене стране утврђују вредност добара из члана 1. овог уговора на износ: 

Укупан износ без ПДВ:   ___________________ РСД 
Износ ПДВ:     ___________________ РСД 
Укупан износ са исказаним ПДВ: ___________________ РСД  

Словима:(__________________________________________________ и 00/100) 

 Јединичне цене су фиксне и непроменљиве до испуњења уговором 
преузетих обавеза. Роба се испоручује F-co  наручилац, Дирекција ЈП "Топлификација" 
Пожаревац-Трг Радомира Вујовића бр.2 
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РОК ЗА ИСПОРУКУ ДОБАРА: 
Члан 3. 

Добра која су предмет овог уговора испоручиће се несметано Сукцесивно а све 
по претходној резервацији наручиоца.  

Рок испоруке добара je максимум 8 дана од дана требовања добара. 
 
УГОВОРНЕ КАЗНЕ:  

 Члан 4. 
Уколико Испоручилац добара својом кривицом не извршава уговорне обавезе, 

рокове, предметног уговора, биће му одузето право на даље пружање услуга из овог 
уговора а наставак биће поверен другим Испоручиоцима. Испоручилац коме је одузето 
право испоруке добара дужан је да плати сву насталу штету услед непоштовања 
динамике и увођење новог Испоручиоцу. 

ОБРАЧУН ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА И НАЧИН ПЛАЋАЊА: 

Члан 5. 
Обрачун вредности добара вршиће се по сукцесивној испоруци наведеној у 

конкурсној документацији. 
Уколико Наручилац не овери испостављен рачун, односно оспори његову 

вредност, Испоручилац је дужан да у року од три (3) дана докаже вредност оспореног 
рачуна или његовог дела . 

Оверен Рачун се плаћа у року од _____ дана 

 
КВАЛИТЕТ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА И ГАРАНТНИ РОК: 

Члан 6. 
Испоручилац се обавезује да ће наведена добра из овог уговора испоручити 

квалитетно и у свему у складу са понудом, прописаним стандардом и одредбама 
уговора. 

Уколико се Понуђач не одазове позиву у року од три (3) дана, Наручилац стиче 
право да отклони уочене недостатке на терет Понуђача. 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА :       
Члан 7. 

Ради омогућавања обављања уговорних обавеза, Наручилац је дужан да на време и 
о свом трошку обезбеди следеће: 

Да обезбеди несметан пријем добара а након реализације преузме сачињену 
документацију од Наручиоца и уредно потпише пратећу документацију неопходну за 
испостављање рачуна од стране извођача. 

ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА: 
Члан 8. 

Испоручилац је дужан да обезбеди следеће: 

 Да се уредно одазове позиву упућеног од стране Наручиоца. 
 Да организује испоруку добара у уговорном року. 
 Да испоручена добра одговарају квалитету у складу са важећим стандардима, 

прописима и законима а све према документацији из понуде. 
 Да обезбеди технички и кадровски минимум за испоруку предметних добара. 
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РЕШАВАЊЕ СПОРОВА: 

Члан 9. 
Спорове настале у вези извршења Уговора, уговорне стране ће решавати споразумно. 
Уколико до решења спора не дође, уговарачи ће формирати арбитражу, која ће се 
састојати од представника уговорних страна. 

Уколико се арбитражом не реши спор, уговарачи задржавају право да се спор реши 
пред Привредним судом у Пожаревцу. 

Раскид уговора вољом потписница, могућ је уз претходно регулисање међусобних 
обавеза. 
СТУПАЊЕ УГОВОРА НА СНАГУ: 
             Члан 10. 
Овај Уговор ступа на снагу када га потпишу овлашћени представници уговорних страна, 
завдног печата ЈП Топлификација 

         Члан 11. 
Саставни део овог уговора су: 

 Прихваћене понуде Испоручиоца бр. ________. од __.__.2016. као и остали 
делови конкурсне документације. 

Члан 12. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) примерака од којих се 2 (два) примерка налазе код 

Наручиоца, а 2 (два) код Понуђача. 

 

 ПОНУЂАЧ:                 НАРУЧИЛАЦ: 
 

ДИРЕКТОР:                   ДИРЕКТОР:  
        JП «ТОПЛИФИКАЦИЈА» 

          Пожаревац 
 
 
__________________________         ________________________ 
              Дачић Дејан дип.правник. 


