ЈП Градски информативни центар „Аполo“
Трг Слободе 3
Нови Сад
Р. бр: ЈН 1/13
Дана: 01.10.2013. године

Поступајући у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 124/2012), врши се измена и допуна конкурсне
документације за јавну набавку мале вредности број ЈН 1/13 за набавку добра
„Опрема за реализацију и емитовање програма“, и то:
1. На страни 4 од 30, у поглављу „III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА
ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.“:
БРИШЕ СЕ тачка 3:
„3.
Plazma TV 51 "................ ком 1.
дијагонала екрана 51“,
тип екрана плазма,
резолуција 1920x1280 пиксела,
најмање један HDMI улаз.“,
БРИШЕ СЕ тачка 4:
„4.
LCD-LED TV 42“............. ком 1.
дијагонала екрана 42“,
тип екрана LED-LCD,
резолуција 1920x1280 пиксела,
најмање један HDMI улаз;“,
и БРИШЕ СЕ тачка 5 на страни 5 од 30 истог поглавља:
„5.
LCD-LED TV 32“............. ком 2.
дијагонала екрана 32“,
тип екрана LED-LCD,
резолуција 1920x1280 пиксела,
најмање један HDMI улаз.“.
2. На страни 22 од 30 у поглављу „VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ“ у табели „5) ОПИС
ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ добра – опрема за реализацију и емитовање програма“
БРИШЕ СЕ ред 3.:
„3.
Plazma TV 51 "................ ком 1.
дијагонала екрана 51“,
тип екрана плазма,
резолуција 1920x1280 пиксела,
најмање један HDMI улаз.“,
БРИШЕ СЕ ред 4.:
„4.
LCD-LED TV 42“............. ком 1.

дијагонала екрана 42“,
тип екрана LED-LCD,
резолуција 1920x1280 пиксела,
најмање један HDMI улаз;“, и
БРИШЕ СЕ ред 5.:
„5.
LCD-LED TV 32“............. ком 2.
дијагонала екрана 32“,
тип екрана LED-LCD,
резолуција 1920x1280 пиксела,
најмање један HDMI улаз.“
3. На страни 25 од 30 у поглављу „VIII МОДЕЛ УГОВОРА“ члан 1. МЕЊА СЕ и
гласи:
„Члан 1.
Предмет овог Уговора:
Предмет овог уговора je набавка опреме за реализацију и емитовање програма са
испоруком за Јавно предузеће Градски информативни центар „Аполо“ - Телетекст
систем 1 ком, Multiviewer 3 ком, све према понуди бр. __________ од ____________
године, која је саставни део овог уговора.
У прилогу су измењене и допуњене стране конкурсне документације.
Комисија за јавну набавку 1/13

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ
И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА
ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Предмет ове јавне набавке мале вредности је набавка опрема за реализацију
и емитовање програма програма како следи:
1. Телетекст систем...........ком 1.
Техничке спецификације:
- Видео аналогни улаз/излаз BNC 75ohm 1Vpp,
- Појачање инсертера 0dB ±0.1db (подесиво),
- Фреквенцијски опсег 0-6Mhz ±0.1db,
- Нелинеарна изобличења фазно <1° амплитудно <1%,
- Однос сигнал/шум >65db RMS (0.2-5.5MHz),
- Времески размак од sync до почетка телетекста 12µs (подесиво),
- 10000 страница,
- TTX мод серијски,
- TTX формат EBU Level 1.5,
- упакован у стандардну 19 rack mounted кутију висине 3U,
- 1 етхернет и 1 серијски порт,
- прикључци са задње стране.
2. Multiviewer...................... ком 3.
Техничке спецификације:
- 4 аутосензитивна BNC улазна канала за врсте сигнала SD-SDI /
Compositе video,
- PAL standard sa propertlavanjem (4 BNC „loop“ aktivna izlazna
kanala),
- резолуција до 1920x1200 пиксела
- каскадно повезивање до 15 истих уређаја, односно 60 видео
прозора,
- 2 RS-232 porta,
- 2 RS-485 porta за каскадно повезивање,
- 1 RJ-45 port,
- 1 DVI-I излазни port,
- упакован у Кућиште за монтажу „rack“ орман 19“ висине 1 RU.
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Понуђач се обавезује да испоручи добра у складу са важећим прописима и
стандардима који важе за ову врсту добара, као и у складу са техничком
спецификацијом и пружи неопходну техничку подршку за исправно
функционисање опреме.
Место испоруке добара: седиште наручиоца.
Рок за испоруку добра: Понуђач је дужан да добра испоручи у року од 15 дана
од дана обостраног потписивања овог Уговора.
Квалитет добара: Понуђач се обавезује да обавезе из уговора врши стручно,
савесно и квалитетно у складу са правилима струке.

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је
на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл.
75. ст. 1. тач. 3) Закона);
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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5) 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
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ добра – опрема за реализацију и емитовање
програма
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

ЦЕНА без ПДВ-а

ЦЕНА са ПДВом

1. Телетекст систем...........ком 1.
Техничке спецификације:
- Видео аналогни улаз/излаз BNC
75ohm 1Vpp,
- Појачање инсертера 0dB ±0.1db
(подесиво),
- Фреквенцијски опсег 0-6Mhz
±0.1db,
- Нелинеарна изобличења фазно
<1° амплитудно <1%,
- Однос сигнал/шум >65db RMS
(0.2-5.5MHz),
- Времески размак од sync до
почетка телетекста 12µs
(подесиво),
- 10000 страница,
- TTX мод серијски,
- TTX формат EBU Level 1.5,
- упакован у стандардну 19 rack
mounted кутију висине 3U,
- 1 етхернет и 1 серијски порт,
- прикључци са задње стране.
2. Multiviewer...................... ком 3.
Техничке спецификације:
- 4 аутосензитивна BNC улазна
канала за врсте сигнала SD-SDI /
Compositе video
- PAL standard sa propertlavanjem
(4 BNC „loop“ aktivna izlazna
kanala),
- резолуција
до
1920x1200
пиксела
- каскадно повезивање до 15
истих уређаја, односно 60 видео
прозора,
- 2 RS-232 porta,
- 2 RS-485 porta за каскадно
повезивање,
- 1 RJ-45 port,
- 1 DVI-I излазни port,
- упакован у Кућиште за монтажу
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„rack“ орман 19“ висине 1 RU.

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Рок испоруке
Гарантни период
Место и начин испоруке

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ОПРЕМЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ И ЕМИТОВАЊЕ ПРОГРАМА
Закључен између:
Наручиоца Јавно предузеће Градски информативни центар „Аполо“ Нови Сад
са седиштем у Новом Саду, улица трг Слободе 3, ПИБ: 101693452, Матични
број: 08691193,.Број рачуна: 840-417743-42, Назив банке: Буџет РС, Телефон:
021/47-22-340 Телефакс: 021/24-22-340, кога заступа директор Емилија Марић
(у даљем тексту: купац)
и
___________________________________________________________________,
са седиштем у _____________________, улица __________________________,
ПИБ: ___________________, Матични број: ______________________________,
Број рачуна: ________________________, Назив банке:____________________,
Телефон: _________________________, Телефакс: ______________________,
кога заступа _________________________________
(у даљем тексту: продавац),
Основ уговора:
ЈН Број: 01/13 од 24.09.2013. године.
Број и датум одлуке о додели уговора: ___________________________
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од _____________________
Уговорне стране сагласно констатују:


да је купац, у складу са чланом 39. и 53. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, број 124/12) и Изменом и допуном плана набавки
за 2013. годину број 868-2/13 од 01.08.2013. године, на основу Одлуке о
покретању поступка број 1063/13 од 24.09.2013. године и позива за
достављање понуда, спровео поступак јавне набавке мале вредности број
ЈН 1/13;



да је продавац ___________________, _________, ул. ________________,
доставио Понуду број ____ од ___.2013. године, заведену под бројем:
_________/2013 од _________.2013. године, која се налази у прилогу и
саставни је део овог уговора;



да Понуда број __________ од ________.2013. године од продаваца у
потпуности одговара спецификацији из Конкурсне документације, која се
налази у прилогу;
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да је купац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, број 124/12) и Одлуком о додели уговора број: 404-595/2013-03
од _______.2013. године, као најприхватљивију понуду изабрао понуду
продавца ____________________________, _______, ул. ___________.
(наведене констатације попуњава купац).
Члан 1.

Предмет овог Уговора:
Предмет овог уговора je набавка опреме за реализацију и емитовање програма
са испоруком за Јавно предузеће Градски информативни центар „Аполо“ Телетекст систем 1 ком, Multiviewer 3 ком, све према понуди бр. __________ од
____________ године, која је саставни део овог уговора.
Члан 2.
Испорука:
Опрему за реализацију и емитовање програма из члан 1. овог уговора
продавац ће испоручити на начин одређен у понуди бр. ________ од
_____________. године, тј. у Новом Саду, на адресу купца, у просторијама на
Тргу слободе бр. 3/III, Нови Сад.
Продавац ће испоручити опрему реализацију и емитовање програма у року од
________ радних дана од дана закључења уговора.
Члан 3.
Цена:
Укупна цена за уговорену услугу из члана 1. овог Уговора износи
______________ динара без ПДВ-а, односно ______________ динара са ПДВом.
Уговорне стране су сагласне да уколико се не испоручи добра, продавцу по том
основу уговора не припада накнада.
Цена је фиксна, изражена у динарима.
Члан 4.
Начин плаћања:
Плаћање уговорених услуга из члана 1. овог уговора вршиће се вирмански у
року од 30 (тридесет) дана по испоруци добара на основу испостављеног
рачуна од стране продавца и предаје добара која су предмет овог Уговора.
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Члан 5.
Продавац се обавезује да све уговорене обавезе дефинисане у члану 1. овог
Уговора изведе стручно, савесно и квалитетно у складу са правилима струке, у
року од 30 (тридесет) дана од дана обостраног потписивања овог Уговора.
Члан 6.
Средства обезбеђења:
Као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, Продавац
ће предати Купцу 2 (две) бланко сопствене менице потписане и оверене са
меничним овлашћењем (са уписаним износом од 10% од вредности уговорене
услуге без ПДВ-а), овереном фотокопијом картона депонованих потписа од
стране банке и захтевом за регистрацију меница оверен од пословне банке
продавца.
Купац ће наплатити меницу у случају да продавац не испуни своје уговорене
обавезе у складу са одредбама уговора.
У случају понуде са подизвођачем, бланко меницу и остала документа уз
меницу подноси продавац.
Код заједничке понуде – групе продаваца, у име групе продаваца, бланко
меницу и остала документа уз меницу подноси споразумом овлашћен члан
групе продаваца.
Члан 7.
Обавезе продавца по овом уговору су:
-

да oпрему за реализацију и емитовање програма 1. овог уговора
испоручити у свему према спецификацији понуде _________ од
_____________ године.

-

да благовремено обавести купца о дану и часу испоруке опреме,

-

да ће извршити инсталацију и пружити неопходне информације за
исправно функционисање добара пo испоруци опреме,

-

да потпише записник о испоруци за испоручену опрему.

-

сноси трошкове рекламације од стране купца пo испорученој опреми,
уколико je до рекламације дошло грешком продавца.

-

обезбеди гаранцију произвођача у року од 24 (двадесет четири) месеца
од дана испоруке, као и поступање пo рекламацији у гарантном року, без
накнаде.
преда Купцу гарантне листове за испоручену опрему којима се
дефинише гарантни рок у наведеном трајању почев од дана испоруке
опреме.

-
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-

да за потребе купца обезбеди сервис и резервне делове oпреме за
реализацију и емитовање програма пo важећим комерцијалним ценама
после истека гарантног рока.
да ће у случају квара, поправку опреме, односно компоненте изврши
одмах пo позиву купца, у року од 30 дана.
Продавац je дужан да испоручене компоненте oпреме за реализацију
директних преноса са додатном опрeмом која има видљива оштећења и
недостатке, замени исправним без одлагања, a најкасније у року од 48
часова од дана писменог обавештења од стране купца.
Члан 8.

Уговорне стране су сагласне да je продавац извршио своју обавезу када oпрему
за реализацију директних преноса са додатном опрeмом, која je предмет овог
уговора испоручи купцу у складу са чланом 2. овог уговора.
Члан 9.
Обавезе Наручиоца по овом уговору су:
- да уколико након испоруке опреме и стављањем исте у употребу од
стране купца, покаже се да опрема има неки недостатак који се није
могао открити приликом испоруке, односно има скривени недостатак,
купац je дужан да без одлагања о том недостатку обавести продавца.
- да потпише записник о испоруци опреме и писмено истакне примедбе и
приговоре, ако постоји оштећење или недостатак.
Члан 10.
У случају спора између уговорних страна, надлежан је Привредни суд у новом
Саду.
Члан 11.
За све што није изричито регулисано овим уговором примењиваће се одредбе
Закона о облигационим односима.
Члан 12.
Овај уговор закључен је у шест истоветних примерака, од којих два примерка
задржава Продавац, а четири примерка Купац.

ПРОДАВАЦ
______________________
, директор

КУПАЦ
______________________
Емилија Марић, директор
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