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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем 
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29/13 и 104/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 02-02/1/2015, деловодни број 
14/19 и  Решења о образовању комисије за јавну набавку 14/19-1, припремљена је 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Дирекција за водне 
путеве  
Адреса: Француска бр.9, Београд 
Интернет страница: www.plovput.gov.rs 
 
 
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 број 02 – 02/1/2015 је набавка добара - GNSS  пријемника. 
 
 
4. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт мр. Дубравка Стојановић, руководилац Групе за јавне набавке, 
Е - mail адреса (или број факса)  dstojanovic@plovput.rs;   fax: 011 30 29 808 
 
 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 

1. Предмет јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке бр. 02 – 02/1/2015 је набавка GNSS  пријемника  за потребе МГСИ – 
Дирекције за водне путеве. 
Ознака из општег речника набавки:   38112100 – глобани системи навигације и 
позиционирања (GPS или слични системи). 
 
 
    2.   Партије 
 
Набавка се не спроводи по партијама. 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, 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. 

 
 
За потребе МГСИ – Дирекције за водне путеве потребно је доставити понуду за GNSS  

пријемника - Trimble R4 или одговарајући следећих караткеристика:  
 

Дирекција већ поседује Trimble опрему и софтвер, те се осигурава потпуна технолошка 
интеграција са постојећом опремом, софтвером, кадровским капацитетом и установљеним 
процедурама рада. 

Предмет јавне набавке мора у потпуности испуњавати захтеве одређене техничком 
спецификацијом опреме, софтвера и услуга, (одређено конкурсном документацијом), јер ће са 
већ постојећом опремом за геодезију формирати интегралну и функционалну технолошку 
целину.  

 
1. GNSS пријемник – Trimble R4 или одговарајући 

1.1. GNSS пријемник, са следећим карактеристикама: 

1.1.1. Минимум 220 канала 

1.1.2. Симултан пријем следећих сигнала: 

1.1.2.1. GPS (L1 C/A, L2 C/A, L2C) 

1.1.2.2. GLONASS (L1 C/A, L1 – P, L2 C/A, L2 P) 

1.1.2.3. SBAS: L1C/A 

1.1.2.4. GALILEO (E1, E5A, E5B) - Опционо 

1.1.2.5. Compass/Beidou (B1,B2,B3) - Опционо 

1.1.3. Подршка за корекционе сигнале: QZSS, WAAS, EGNOS, GAGAN 

1.1.4. Интегрисана верзија (пријемник, антена, батерија и UHF радио модем у истом 
кућишту) 

1.1.5. Тачност: 

1.1.5.1. Статичка мерења 

 Хоризонтално: 3 мм + 0.1 ппм RMC 

 Вертикално: 3.5 мм + 0.4 ппм RMC 

1.1.5.2. Кинематичка мерења у ВРС мрежама 

 Хоризонтално: 8 мм + 0.5 ппм RMC 

 Вертикално: 15 мм + 0.5 ппм RMC 

1.1.6. Комуникација: 

1.1.6.1. Минимум 2 серијска порта: 7-пина Lemo и пуни RS-232 (Dsub 9-
пина) 

1.1.6.2. Радио Модем: потпуно интегрисан, заптивен, 450 MHz 
пријемник (додатна опција емитовања, снага: 0.5 W) 
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1.1.6.3. Bluetooth: потпуно интегрисан, заптивен 2.4 GHz комуникациони 
порт 

1.1.7. Меморија: минимум 10 MB интерне меморије 

1.1.8. Батерије које подржавају 10 сати непрекидног рада са UHF пријемом корекција 
(мин. 2 батерије у комплету) 

1.1.9. Климо-механичке спецификације : 

1.1.9.1. Температура складиштења:  –40°C до +75°C 

1.1.9.2. Радна температура:  –40°C до +65°C 

1.1.9.3. Отпорност на воду и прашину : IP67 

1.1.9.4. Шок : Пројектован да издржи пад са 2 м на бетон, оперативан до 
40г 

1.2. Контролер са следећим карактеристикама:  

1.2.1. Оперативни систем: Windows Embedded Handheld 6.5 Professional 

1.2.2. Процесор: мин. 1 GHz 

1.2.3. Меморија: мин. 512 MB RAM, 16 GB Flash 

1.2.4. Проширење меморије: SDHC меморијска картица, USB host  

1.2.5. Екран: 

1.2.5.1. мин. 4.3”, 480x800 

1.2.5.2. Јасно видљив на сунцу 

1.2.5.3. Додирни Gorilla Glass екран са позадинским осветљењем 

1.2.6. Батерија: мин. 3300 mAh, Li-Ion, за 8 сати нормалног рада 

1.2.7. Тастатура: Виртуелна 

1.2.8. Комуникације: 

1.2.8.1. 1 x USB (Host и Client) 

1.2.8.2. Серијски RS-232 порт (Dsub 9-пина) 

1.2.8.3. Bluetooth 2.1 

1.2.8.4. Wi-Fi b/g/n 

1.2.8.5. Интегрисани целуларни модем UMTS / HSPA+, GSM / GPRS/ 
EDGE, UMTS Bands (WCDMA/FDD): 800 AWS, 850 AWS, 1900 
AWS and 2100 MHz, GSM Bands: 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 
1900 MHz 

1.2.9. Интерни ГПС (са WASS/EGNOS корекцијом), тачности 2-4 м 

1.2.10. 8 MP ауто фокус камера са двоструким белим LED блицем, функција LED 
батеријске лампе 

1.2.11. Интегрисани електронски компас 

1.2.12. Интегрисани  акцелерометар 

1.2.13. Климо-механичке спецификације: 

1.2.13.1. Температура складиштења:  –40°C до +70°C 



Конкурсна документација за набавку мале вредности бр. 02 – 02/1/2015  6/ 31 
 

  
 

1.2.13.2. Радна температура:  –30°C до +60°C 

1.2.13.3. Отпорност на воду и прашину: IP67 и MIL-STD 810G 

1.2.13.4. Шок : Пројектован да издржи пад са 1.2 м на бетон 

 

    

1.3. Теренски софтвер са следећим карактеристикама:  

1.3.1. Теренски софтвер који подржава све типове GNSS премера 

1.3.2. Подршка за свакодневне геодетске операције: топографски премер, 
обележавање (исколчавање), геодетске мреже 

1.3.3. Могућност пријема GNSS корекција UHF радио модемом са локалне Базе 

1.3.4. Могућност пријема VRS корекција са GNSS мрежа преко мобилног интернета  

1.3.5. Интерфејс на Српском језику. Гласовна обавештења на Српском језику. 

1.3.6. Потпуни графички приказ карте са подршком за симболе тачака, лабеле, 
слојеве, зумирање и пановање 

1.3.7. Подршка за позадинске карте: Векторски и Растерски формати 

1.3.8. Графичко обележавање/колчење тачака, линија, кривина и коридора са активне 
позадинске карте (AutoCAD или SHAPE формати) 

1.3.9. Могућност рачунања запремина директно на терену 

1.3.10. COGO рачунске функције: 

1.3.10.1. Рачунање стране 

1.3.10.2. Рачунање тачке 

1.3.10.3. Рачунање запремине 

1.3.10.4. Рачунање азимута 

1.3.10.5. Рачунање средине 

1.3.10.6. Рачунање површине 

1.3.10.7. Подела парцеле 

1.3.10.8. Рачунање кривине 

1.3.10.9. Рачунање троугла 

1.3.10.10. Подела линије 

1.3.10.11. Подела кривине 

1.3.10.12. Разне трансформације 

1.3.11. Систем кодирања тачака 

1.3.12. Аутоматско креирање/спајање линија на бази кодова 

1.3.13. Колекција геотагованих фотографија као ГИС атрибута 

1.3.14. Генерисање извештаја директно на терену 

1.3.15. Синхронизација са бироом у реалном времену (преко cloud сервера и сервиса) 

1.3.16. Опциона могућност проширења теренског софтвера додатним модулима 
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1.3.17. Развојно окружење за програмирање додатних функција софтвера 

 
НАПОМЕНЕ: 

 Комплет мора обухватати сав потребан прибор: карбонски телескопски штап, 
носач контролера за штап, батерије и пуњаче, каблове, транспортни кофер. 

 

 Уз уређај понуђач мора приложити опште упутство за рад са уређајем и 
софтвером на српском језику. 

 
 

 Опрема која чини мерни систем (GNSS уређај, контролер и теренски софтвер) 
морају бити истог произвођача. 

 
 

 Уређај мора да поседује Потврду о усаглашесности издату од стране надлежне 
институције, РАТЕЛ и тиме одобрен за коришћење у Србији. 
 

 ОБУКА: 
Мора бити обезбеђена обука на српском језику код корисника. 
 

 ТЕХНИЧКА ПОДРШКА:  
Понуђач је у обавези да пружи техничку подршку у трајању од годину дана. 
 

 СЕРВИС:   
Обезбеђен сервис у Србији у ауторизованом сервисном центру. 
 

 ГАРАНЦИЈА: 
Обавезна је гаранција од минимум 12 месеци са могућношћу продужења.    
 

 РОК ИСПОРУКЕ: 
Тражена роба мора бити испоручена у максималном року од 7 (седам) календарских дана 
од дана потписивања уговора. Сву робу мора да прати опште упутство за рад са 
уређајем и софтвером на српском језику. 

 
 МЕСТО ИСПОРУКЕ 

База Дирекције на Макишу, Београд, ул. Обреновачки пур бр.12, свакод радног дана сем 
понедељка и петка, од 9 – 14 часова. 
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 IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

1. 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; 

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;  

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања позива за подношење понуде; 

4) 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 ; 

5)  Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке;-  за ову набавку није потребна дозвола. 
 

6) 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 гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине . 
 

1.2  Додатни услови за учешће у поступку (члан 76 ЗЈН) и докази испуњености 
услова: 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то: 
 

1.2.а Пословно-финансијски апацитети понуђача: 
o Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје  Народна банка Србије- 

Центар за бонитет за последње три године – 2011., 2012. и 2013. или обрасце 
Годишњег рачуна за 2011, 2012. и 2013. годину , 

o Услов: Минимални годишњи приход од 5.000.000,00 динара; 

o Потврда НБС да Понуђач није био у блокади у последњих 6 месеци; 

o Реализовани референтни послови из области која је предмет ове јавне 
набавке, исте или веће вредности, и то :  

o Минимум 3 (три) посла годишње у 2012., 2013. и 2014. години.  

 

                       1.2.б Технички капацитетпонуђача: 

o Опремљеност понуђача сервисним возилима: Мин 2 (два) возила,  

o Поседовање овлашћеног сервиса.  

 

                     1.2.ц Кадровски капацитет понуђача:  
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o Минимум 3  (три) дипломирана инжињера геодезије, од којих минимум 
један лиценцирани.  

 

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 и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће 
понуђач извршити преко подизвођача 

 
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне 
вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. 
тачка 5) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко 
подизвођача, којем је поверио извршење тог дела набавке. 

 
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, 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. 
 
  
2 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 V одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 
75. став 1. тачка 5) Закона, коју доставља у виду неоверене копије.  
 
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. 
 
Докази додатних услова по чл.76) Закона: 
 
Пословн-финансијски капацитет капацитет 
 

o Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје  Народна банка Србије- 
Центар за бонитет за последње три године – 2011., 2012. и 2013. или обрасце 
Годишњег рачуна за 2011, 2012. и 2013. Годину 

Доказ: (фотокопије оверених образаца од стране НБС), 

o Услов: Минимални годишњи приход 5.000.000,00 динара; 

                Доказ: (фотокопије оверених образаца од стране НБС), 

o Потврда НБС да Понуђач није био у блокади у последњих 6 месеци –  

Доказ: (фотокопија Потврде). 

o Реализовани референтни послови из области која је предмет ове јавне 
набавке, исте или веће вредности -минимум 3 (три) посла годишње у 
2012., 2013. и 2014. години.  
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           Доказ: Фотокопије издатих рачуна/отпремница 
 

                       1.2.б Технички капацитетпонуђача: 

o Опремљеност понуђача сервисним возилима: Мин 2 (два),  

Доказ: (доставити електронски очитане важеће саобраћајне дозволе); 

o Поседовање овлашћеног сервиса.  

Доказ: фотокопија уговора са произвођачем. 

 

                     1.2.ц Кадровски капацитет понуђача:  

o Минимум 3 (три) дипломирана инжињера геодезије, од којих минимум један 
лиценцирани.  

 Доказ: образац М - пријаве на осигурање запослених у Фонду ПИО; 

 Доказ: фотокопија лиценце Републичког геодетског завода. 

 
 
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 V одељак 3.), 
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  
 
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. 
 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. 
 
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. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

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

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________[ у поступку јавне набавке 
добара -  GNSS  пријемника, бр. 02 – 02/1/2015, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 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) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објаве позива за подношење понуде; 

4) 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); 

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је 
ималац права интелектуалне својине; 

6) Понуђач испуњава и додатне услове пословно-финансијског, техничког и 
кадровског капацитета. 

 
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
 
 
 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
 

 

 

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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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

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

И З Ј А В У 
 

Подизвођач__________________________________________ у поступку јавне набавке добара -  
GNSS  пријемника, бр. 02 – 02/1/2015, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за 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) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази 
у време објаве позива за подношење понуде; 

4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије). 
 

 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
 
 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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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 
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: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре  – 
Дирекција за водне путеве, ул. Француска бр. 9, Београд,, са назнаком: ,,Понуда за јавну 
набавку добара – GNSS пријемника, ЈН бр. 02 – 02/1/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се 
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до  06.марта 2015.године до 
10  часов, када је и отварање понуда. 
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   
неблаговременом. 
Понуда мора да садржи: 
1) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (попуњен, потписан и оверен печатом понуђача); 
2) МОДЕЛ УГОВОРА (попуњен, оверен печатом понуђача и потписан од стране овлашћеног 

лица); 
3) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА; 
4) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (потписан и оверен печатом понуђача); 

ПРИЛОГ (залепити на коверат или на кутију понуде која се подноси наручиоцу, попуњен, 
оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача 

5) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (уколико понуђач тражи накнаду 
трошкова дефинисаних чл. 88. Закона o јавним набавкама). 

  ПРИЛОГ. 
Уколико понуду подноси група понуђача, само носилац понуде попуњава, потписује и оверава 
печатом следеће обрасце из конкурсне документације и у понуди прилаже: 

 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ;  

 МОДЕЛ УГОВОРА, са навођењем свих понуђача из групе (Модел уговора потписује лице 
овлашћено од стране сваког понуђача из групе понуђача, односно свих подизвођача, а 
ОВЛАШЋЕЊЕ за потписивање обавезно се прилаже у понуди и представља обавезaн 
услов понуде); 

 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА; 
  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (потписан и оверен печатом понуђача); 

ПРИЛОГ (залепити на коверат или на кутију понуде која се подноси наручиоцу, 
попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (уколико понуђач тражи накнаду 
трошкова дефинисаних чл. 88. Закона o јавним набавкама). 

 ПРИЛОГ. 

 
3 ПАРТИЈЕ 
Набавка није обликована по партијама. 
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4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. 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: Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре-Дирекција за водне путеве, ул. Француска бр.9, Београд,  са 
назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку добара – GNSS пријемника, ЈН бр. 02 – 02/1/2015 - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку  добара - GNSS пријемника, ЈН бр. 02 – 02/1/2015  - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
  „Опозив понуде за јавну набавку добара - GNSS пријемника, ЈН бр. 02 – 02/1/2015 - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
 „Измена и допуна понуде за јавну набавку  добара - GNSS пријемника,  ЈН бр. 02 – 
02/1/2015 - 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. 
 
6. 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), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) 
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 понуде наводи 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 V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 
услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.). 
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. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
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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:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
 понуђачу који ће издати рачун,  
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  
 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 IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 
услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 
понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок за плаћање не може бити краћи од 10 (десет) дана, нити дужи од 45 (четрдесетпет) дана у 
складу са Законом о роковима извршења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 
(„Службени гласник РС“ број 119/12), рачунајући од дана уредно примљене фактуре. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Авансно плаћање није предвиђено. 
9.2 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. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
У случају навођења краћег рока, понуда ће бити одбијена због битног недостатка понуде. (Нуди 
се уписивањем на одговарајуће место у Обрасцу понуде.)  
9.3. Техничка подршка и обука 
Изабрани понуђач је у обавези да обезбеди и пружи техничку подршку и обуку корисницима у 
трајању од године дана. 
9.4. Гаранција 
Гарантни период је минимум 12 месеци од дана закључења уговора. 
9.5.Сервис 
Понуча мора даомогући  сервис у ауторизованом сервисном центру. 
9.6. Рок испоруке 
Тражена роба мора бити испоручена у максималном рок од 7 (седам,) календарских дана од 
дана потписивања уговора. Сву робу мора да прати опште упутство за рад са уређајем и 
софтвером на српском језику. 
9.7. Контрола и пријем робе 
Дирекција ће формирати Комисију која ће извршити пријем робе. Уколико се установи да 
испоручена роба не задовољавају услове из дела III - Врста, техничке карактеристике, квалитет, 
количине, опис услуге, начин спровођења контроле, и обезбеђивања, гаранције квалитета, рок 
извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и слично, у оквиру конкурсне 
документације мале набавке, бр.02 – 02/1/2015, Дирекција неће извршити уплату по поднетом 
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рачуну . Рок за евентуалну  замену износи максимално 10 (десет) дана од дана првобитног 
пријема. У случају да изабрани понуђач не изврши замену производа у наведеном року, 
Дирекција ће покренути раскид уговора и покретање поступка доделе  негативне референце 
код Управе за јавне набавке РС. 
9.8 Место испоруке 
База Дирекције на Макишу, Београд, ул. Обреновачки пут бр.12, свакод радног дана сем 
понедељка и петка, од 9 – 14 часова. 
 
.10. 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.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 
92. Закона. 
 
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 у вези са пореским обавезама могу се добити од Министарства финансија и привреде, 
Пореске управе, Саве Машковића број 3-5, 11000 Београд, мејл: press@poreskauprava.gov.rs; 
- Подаци о заштити животне средине могу се добити од Министарства енергетике, развоја и 
заштите животне средине, Агенција за животну средину Руже Јовановића 37а, 11160, Београд, 
мејл: office@sepa.gov.rs; 
- Подаци о заштити при запошљавању, условима рада и сл. могу се добити на мејл 
Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина број 11, 11000 Београд, 
мејл: press@minrzs.gov.rs 
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
За ову набавку нису предвиђена средства финансијског обезбеђења. 
 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске 
поште на e-mail: dstojanovic@plovput.rs или факсом на број 011/ 30 29 808  тражити од 
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 
(пет)  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, ЈН бр 02 – 02/1/2015“. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам)  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.  
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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. 
 
15. 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.  
 
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ 
СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у 
складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није 
истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан 
је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро 
извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска 
гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 12. 
Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са 
роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако 
се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске 
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 
 
17. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у 
поступку јавне набавке: 
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама; 
2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи    
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао 
своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти 
предмет набавке, за период од претходне 3 године. 
Доказ може бити: 
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке 
или испуњења уговорних обавеза; 
3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 
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5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно 
уговором; 
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као 
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио 
негативну референцу.  
Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну 
референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза, тако што 
ће понуђач приложити банкарску гаранцију из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине 
понуду (поглавље V) конкурсне документације у висини од 15% од укупне вредности уговора 
без ПДВ-а. 
 
18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА 
СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 
МГСИ-Дирекција за водне путеве ће уговор о јавној набавци доделити применом критеријума 
најниже цене по наведеном моделу: 
 

Најнижа понуђена укупна цена без ПДВ  x  100 
                                               Понуђена укупна цена без ПДВ 
 
19. 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, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који понуди краћи рок испоруке.  
 
20. 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.  (Образац изјаве из поглавља XII одељак 3.). 
 
 21. 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. 
 
22. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или 
пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак 
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за 
заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail dstojanovic@plovput.rs  
, факсом на број 011/ 30 29 840 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. О поднетом захтеву за заштиту 
права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује 
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обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 (два)  дана 
од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен 
од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 
начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока 
за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка 
јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од 
дана пријема одлуке.  
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.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 
динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: Републичка 
административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике 
Србије).  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
23. УПОЗОРЕЊЕ  
У време позива наручилац и понуђач не могу започињати нити вршити радње које би могле 
унапред одредити избор одређене понуде.  
У периоду од избора понуде до почетка важења уговора наручилац и понуђач не могу започети 
радње које би могле проузроковати да уговор не почне да важи или да не буде испуњен.  
У случају обустављања поступка ни једна страна не може започињати ни спроводити поступке 
који би могли отежати поништење или промену одлуке о избору понуђача или би могли 
утицати на непристрасност комисије. 
 
24. 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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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – GNSS 
пријемника, ЈН број 02 – 02/1/2015.  
 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

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. 
 
 
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 
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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. 
 
 
 
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ЈН мале вредности за набавку добара – GNSS 

пријемника 
 
 
 

Р. 
бр. 

ОПИС 
 

Укупна цена у динарима без ПДВ 

1. 

 
GNSS Пријемник – Trimble R4 или 
одговарајући , комплет  
 

 

 
Вредност ПДВ: 

 
 

Укупна цена са ПДВ: 
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Рок плаћања 

 
 
__________ од дана пријема рачуна, 
испостављеног по верификованом извршењу 
испоруке . 

 
 
Рок важења понуде (мин.30 дана) 
 
 

 
 
_______________ дана од датума отварања понуда 

 
Техничка подршка: 
(Навести време пружања) 
 

 

 
Рок испоруке: 
(максимално 7 дана) 
 

 

 
Гарантни рок: 
 
 

 

 
 
                                

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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VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 
 

 
У Г О В О Р  

за набавку  GNSS пријемника по јавној набавци  број  02 – 02/1/2015 
 

 
Закључен између: 
 

1. Република Србија, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре-
Дирекција за водне путеве, ул. Француска бр. 9, Београд,  матични број 
17855212, шифра делатности 8411, текући рачун: Буџет РС 840-1620-21, ПИБ 
108511929, кога заступа директор Љубиша Михајловић, дипл.инж. ( у даљем 
тексту Купац). 

 и 
 

2. ................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа.......................................................... (у даљем тексту: Продавац) 

  
Основ уговора:ЈН Број:  02 – 02/1/2015 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 
  

Уговорне стране сагласно констатују: 
- да је Купац, на основу члана 39, Закона о јавним набавкама («Службени гласник 

РС» број 124/12), спровео поступак јавне набавке мале вредности за јавну 
набавку добара, односно GNSS пријемника Trimble R4 или одговарајућег, за 
потребе  Дирекције на основу Одлуке директора број 14/9  од 11.фебруара 2015. 
године 

- да је Продавац доставио понуду број _____ од _______ 2015. године, која у 
потпуности одговара спецификацијама из конкурсне документације, налази се у 
прилогу уговора и саставни је део уговора. 

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
 

Предмет овог Уговора је испорука  опреме- мерног система који се састоји из 
GNSS пријемника, контролера и теренског софтвера према условима који су садржани 
у тендерској документацији - према захтеву приказаном у делу III - Врста, техничке 
карактеристике, квалитет, количине, опис услуге, начин спровођења контроле, и 
обезбеђивања, гаранције квалитета, рок извршења или испоруке добара, евентуалне 
додатне услуге и слично, у оквиру конкурсне документације мале набавке, бр. 02 – 
02/1/2015, сагласно Обрасцу понуде конкурсне документације,  а у складу са Понудом  
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Продавца, бр_____ од ____ 2015.године, која је код Купца заведена под бројем 
________од ________ 2015. године и   која је саставни део овог уговора. 
 
ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА 
 

Члан 2. 
Продавац се обавезује да ће купцу испоручити опрему  дату у Обрасцу понуде за јавну 
набавку мале вредности број 02 – 02/1/2015 из Понуде продавца бр. ____ од __. ___ 
2015. године која је код купца заведена пода бројем __/__  од __.___ 2015 Године. 
                Продавац се обавезује да ће купцу  испоручити  договорену опрему коју прати 
опште упутство за рад са уређајем и софтвером на српском језику. 
                Продавац се обавезује да уговорену робу из члана 1. овог уговора испоручи 
франко магацин купца у Београду, Макиш, Обреновачки пут број 12, сагласно условима 
датим у оквиру тачке III - Врста, техничке карактериситике, квалитет, количина и опис 
добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције и 
квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне 
услуге и слично,  конкурсне документације, као њен саставни део. 
                У случају да стварно стање испоручене опреме из члана 1.овог уговора, не 
одговара договореним условима из тендерске документације, купац је дужан да 
рекламацију са записником достави продавцу одмах по утврђивању недостатака а 
продавац се обавезује да изврши замену рекламиране робе најкасније у року од 10 дана 
од дана првобитног пријема робе под претњом раскида уговора и додељивања 
негативне референце код Управе за јавне набавке. 

У случају да и након извршене рекламације роба не задовољи тражене 
квалитете, купац има право на једнострани раскид уговора, повраћај датог  и накнаду 
штете у складу са законом. 
 У случају из претходних ставова примењују се одредбе прописа којима се штите 
права потрошача нарочито одредбе које се односе на саобразност робе и поштовање 
уговорених рокова. 
              Продавац се обавезује да обезбеди обуку на српском језику код корисника као и 
да пружи техничку подршку у трајању од годину дана. 

 Продавац се обавезује да обезбеди сервис за уговорену опрему у  
Републици Србији у ауторизованом сервисном центру. 
   
 
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 

Члан 3. 
Укупна цена робе из члана 1. овог уговора, без урачунатог ПДВ износи динара:  

 
_____________ динара 

(словима: _________________________________), 
 

Обрачунати  ПДВ износи: 
_______________ динара 

(словима: __________________________) 
 

Укупна цена робе из члана 1. овог Уговора са урачунатим ПДВ износи: 
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_________________________динара 
(словима: ____________________________) 

 
 

Члан 4. 
Продавац и купац су се договорили да купац  уговорену цену из члана 3. овог 

уговора исплати продавцу у року од ____ (словима: _______) дана од дана пријема 
рачуна испостављеног по верификованом извршењу испоруке робе путем Записника 
комисије из члана 5.став 2.овог уговора. 
 
 
РОК ИСПОРУКЕ 

Члан 5. 
Уговорне стране су се споразумеле да продавац испоручи купцу уговорену 

опрему из члана 1. овог уговора у року од _____ (словима: _______)  календарска дана 
од дана потписивања уговора. 

Уговорне стране су се споразумеле да се испорука опреме врши пред комисијом 
коју ће решењем формирати Купац о чему ће известити Продавца достављањем 
примерка решења о формирању комисије. 
 
 

Члан 6. 
Уговорне стране су се споразумеле да у случају непоштовања рокова 

предвиђених за испоруку и плаћање по извршеној испоруци, свака уговорна страна има 
право на раскид уговора и  накнаду штете у складу са законом. 

 
 
ПЕНАЛИ 

Члан 7. 
За сваки дан закашњења у испоруци опреме,  купац може да наплати продавцу 

уговорну казну од 5%0 (пет промила) дневно од уговорене вредности из члана 3. овог 
уговора.  

Уговорна казна из претходног става не може прекорачити износ од 5% уговорене 
цене. 

У случају прекорачења из става 2. овог члана купац има право на једнострани 
раскид уговора. 

Испорука опреме у договореном року представља битан елеменат уговора и 
свако кашњење у испоруци које је дуже од 7 дана представља разлог за раскид уговора 
и накнаду евентуалне штете у складу са законом.  
 
 
КВАЛИТЕТ РОБЕ И ГАРАНЦИЈА 

Члан 8. 
           Продавац гарантује да ће уговорена опрема из члана 1. овог Уговора бити нова, 
некоришћена и без икаквих грешака у изради. 

          Продавац даје гаранцију за испоручену опрему од ___ месеци/година, рачунајући 
од дана закључења овог уговора.  
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 9. 

За све што није предвиђено овим уговором сходно се примењују одредбе Закона 
о облигационим односима. 
 

Члан 10. 
Уговорне стране су се споразумеле да ће сва, евентуално спорна питања, 

решавати споразумно, у противном за решење спора надлежан је Привредни  суд у 
Београду. 
 
 

Члан 11. 
Овај уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања од стране 

овлашћених лица уговорних страна. 
 

Члан 12. 
Уговор је сачињен у 6(шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна 

страна задржава по 3(три) примерка. 
 
 
 
   ЗА КУПЦА                                                                                     ЗА ПРОДАВЦА 
   ДИРЕКТОР                                                                                         ДИРЕКТОР 
 
 
Љубиша Михајловић 
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 VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
          

   
 Приликом припремања понуде за јавну набавку добара - GNSS пријемника,  ЈН  02 – 

02/1/2015, као 
 
 понуђач:_________________________________________________________________, из  

(назив понуђача) 
______________________ имао сам следеће трошкове : 
 
 

1. _____________________________________________________, _________________-
динара 

2. _____________________________________________________,_________________-
динара 

3. _____________________________________________________, _________________-
динара 

4. _____________________________________________________,_________________-
динара 

5. _____________________________________________________, _________________-
динара 
 

 
 Сходно члану 88. став 2. Закона, 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 тражи накнаду тих трошкова у својој понуди.  
 

Датум: М.П.                       

 

Потпис понуђача 

 

   

 
 

Напомене: 
 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 који ће попунити, потписати и оверити печатом 
образац. 
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IX  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 мале вредности – набавка GNSS пријемнима, набавка бр. 02 – 02/1/2015, 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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X 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.......................................................... у процесу набавке добара – GNSS пријемника, 
ЈН бр. 02 – 02/1/2015, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац 
права интелектуалне својине. 
 
 
 
          Датум              Понуђач 
 
 
 
________________                                  М.П.                                     _______________________ 
 
 

 
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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XI  ПРИЛОГ  

 
                                             ______________________________________ 

ПОШИЉАЛАЦ:      Место за потпис и печат овлашћеног лица понуђача 
 
 ______________________________________________________________________________________  
 
 ______________________________________________________________________________________  
 
 

(пуно пословно име и адреса) 
 

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

MИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ 
 

Француска бр.9 
11000 Београд 

 
 

ГРУПА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

НАБАВКА ДОБАРА – GNSS  ПРИЈЕМНИК 
 

бр.НMВ 02 – 02/1/2015 

 

 
НЕ ОТВАРАТИ - ПОНУДА 

 
 


