ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
број: 01-014-1016/18-1

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК – ЈАВНА НАБАВКА РОБА
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:
ОПРЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР

У Језеру,
23.јули 2018. године

1. ОПШТИ ПОДАЦИ
1.1. ПОДАЦИ О УГОВОРНОМ ОРГАНУ
Уговорни орган:
Адреса:
ИДБ:
Телефон:
Факс:
Wеb адреса:

Општина Језеро
21. Новембар бб
4401323250005
050/291-001
050/291-002
opstinajezero.org

2. КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ
2.1. Контакт особа
Контакт особе:
Телефон:
Факс:
e-mail:

Биљана Нишић
050/290-050
050/291-002
opstinajezero@yahoo.com

Миле Савић
050/290-054
050/291-002
opstinajezero@yahoo.com

2.2. Понуђачи се упозоравају да све информације и захтјеве у вези са поступком јавне
набавке (увид и преузимање тендерске документације, захтјев за појашњење и одговор на
појашњење) могу да реализују искључиво преко Портала јавних набавки, у складу са
Упутством о условима и начину објављивања обавјештења и достављања извјештаја у
поступцима јавних набавки и информационом систему „Е-набавке“ („Службени гласник
БиХ“, број 90/14 и 53/15). Друга врста комуникације се може остварити искључиво путем
контакт особе из тачке 2.1 ТД, осим ако овом ТД није другачије одређено.
3. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
3.1. Редни број набавке у Плану јавних набавки: 14
3.2. Врста уговора: робе.
3.3. Процијењена вриједност набавке (без ПДВ-а): 19.700,00 КМ
3.4. Врста поступка набавке: отворени поступак.
4. СПИСАК ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ИСКЉУЧЕНИХ ИЗ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ЗБОГ СУКОБА ИНТЕРЕСА
4.1. Нема привредних субјеката који не би могли учествовати у овом поступку јавне
набавке у складу са чланом 52. Закона.
5. ИНФОРМАЦИЈЕ О ТЕНДЕРСКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ
5.1. Тендерска документација је објављена на Порталу јавних набавки у оквиру система
„Е-набавке“ и може се преузети искључиво са Портала.
Услов за учешће у поступку јавне набавке је да понуђач директно, лично преузме
тендерску документацију на напријед прописан начин.
5.2. Тендерска документација се не наплаћује.
5.3. Заинтересовани понуђачи имају право увида у тендерску документацију, искључиво
путем Портала јавних набавки, односно њеним преузимањем са портала.

5.4. Заинтересовани понуђачи могу тражити појашњење тендерске документације од
уговорног органа у писаној форми, и то благовремено, а најкасније 10 (десет) дана
прије истека рока за подношење понуда, искључиво путем Портала јавних набавки.
5.5. Уговорни орган ће припремити одговор у писаној форми, који ће бити доступан на
Порталу јавних набавки свим понуђачима који су преузели тендерску документацију,
у року од 3 (три) дана, а најкасније 5 (пет) дана прије истека рока за достављање
понуда. Ако одговор уговорног органа доведе до измјене тендерске документације, и
те измјене захтијевају да се изврше знатне измјене и/или да се прилагоде њихове
понуде, уговорни орган ће продужити рок за достављање понуда и то најмање за 7
(седам) дана.
5.6. Уговорни орган може у свако доба измијенити или допунити тендерску
документацију под условом да се оне доставе заинтересованим понуђачима исти дан,
а најкасније 5 (пет) дана прије датума који је одређен као рок за подношење понуда.
Извршена измјена ће бити саставни дио тендерске документације. У случају да такве
измјене подразумијевају суштинску промјену предмета набавке, уговорни орган ће
продужити рок за пријем понуда најмање за 7 (седам) дана, у зависности од
сложености предмета набавке.
6. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
6.1 ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
6.1.1 Предмет набавке је опрема за видео надзор општине Језеро, у складу са техничком
спецификацијом која је прилог овој тендерској документацији као Анекс 8. Техничка
спецификација робе је саставни дио Елабората о видео надзору који се доставља као
Анекс 8. У конкретној јавној набавци се врши само набавка робе, без услуга њеног
инсталирања и монтирања.
Ознака из ЈРЈН: 35125000-6 – систем надзора.
6.1.2 Мјесто испоруке робе је: Језеро.
6.1.3 Рок за испоруку робе је 20 дана од дана закључења уговора. Уговор ће се закључити
у роковима прописаним Законом.
6.1.4. Добављач је дужан да робу испоручи у складу са свим техничким карактеристикама.
6.1.5. Плаћање робе ће се извршити у року од 30 дана од дана извршене уредне
примопредаје и испостављања рачуна.
6.1.6 Гарантни рок за испоручене камере и рачунар мора бити минимално 36 мјесеци, а за
монитор 24 мјесеца.
7. УСЛОВИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈУ ПОНУЂАЧА
7.1 ЛИЧНА СПОСОБНОСТ
7. 1.1. У складу са чланом 45. Закона, понуда ће бити одбијена ако је понуђач:
а) у кривичном поступку осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела
организованог криминала, корупцију, превару или прање новца, у складу са
важећим прописима у Босни и Херцеговини или у земљи у којој је регистрован;
б) под стечајем или је предмет стечајног поступка, осим у случају постојања важеће
одлуке о потврди стечајног плана или је предмет поступка ликвидације, односно

у поступку обустављања пословне дјелатности, у складу са важећим прописима у
Босни и Херцеговини или у земљи у којој је регистрован;
ц) није испунио обавезе у вези с плаћањем пензионог и инвалидског осигурања и
здравственог осигурања, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини
или у земљи у којој је регистрован;
д) није испунио обавезе у вези с плаћањем директних и индиректних пореза у
складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или у земљи у којој је
регистрован;
Уговорни орган може одбити понуду и уколико утврди да је понуђач:
е) био крив за тежак професионални пропуст почињен током периода од три године
прије почетка поступка, а који уговорни орган може доказати на било који начин,
посебно, значајни и/или недостаци који се понављају у извршењу битних захтјева
уговора који су довели до његовог пријевременог раскида, настанка штете или
других сличних посљедица, због намјере или немара привредног субјекта,
одређене тежине;
7.1.2. У сврху испуњавања услова из претходне тачке понуђачи требају доставити Изјаву
овјерену код надлежног органа (орган управе или нотар) да се на њих не односе
случајеви дефинисани тачком 7.1.1. од а) до д) . Изјава се доставља у форми
утврђеној Анексом 5 тендерске документације и потписује ју овлаштени
заступник понуђача или лице кога он овласти (у том случају се пуномоћ мора
приложити уз понуду);
7.1.3 Понуђач којем буде додијељен уговор обавезан је да достави следеће документе
којима ће потврдити вјеродостојност дате изјаве из тачке 7.1.2:
a) Увјерење Суда БиХ којим доказује да у кривичном поступку није изречена
правоснажна пресуда којом је осуђен за кривично дјело учешћа у криминалној
организацији, за корупцију, превару или прање новца;
Ако понуду доставља предузетник, увјерење мора гласити на власника
предузетничке радње.
б) Увјерење надлежног суда или органа управе код којег је регистрован понуђач,
којим се потврђује да није под стечајем, нити је предмет стечајног поступка, да није
предмет поступка ликвидације, односно да није у поступку обустављања пословне
дјелатности;
Ако понуду доставља предузетник, исти је дужан доставити потврду издату од
стране општинског/градског органа управе да није у поступку обустављања
дјелатности за коју је регистрован.
ц) Увјерење издато од стране надлежних институција којим се потврђује да је понуђач
измирио доспјеле обавезе, а које се односе на доприносе за пензијско-инвалидско и
здравствено осигурање;
д) Увјерење издато од стране надлежних институција којим се потврђује да је понуђач
измирио доспјеле обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза.
Као доказ о испуњавању услова из тачке ц) и д) уговорни орган прихвата и споразум
понуђача са надлежним пореским институцијама о репрограмираном, односно одложеном
плаћању обавеза, уз достављање потврде од стране пореских органа да понуђач у
предвиђеној динамици измирује своје репрограмиране обавезе.
7.1.4. Документи или увјерења наведена у тачки 7.1.3 не смију бити старији од 3 мјесеца
рачунајући од тренутка достављања понуде, а доставља их изабрани понуђач у року не
дужем од 5 дана од дана пријема одлуке о избору најповољнијег понуђача. Докази морају

бити физички достављени на протокол уговорног органа најкасније пети дан по пријему
одлуке о избору, у радном времену уговорног органа (до 15:00 сати), те за уговорни орган
није релевантно на који су начин послати. Докази који се захтијевају морају бити
оригинали или овјерене копије. За понуђаче који имају сједиште изван БиХ не захтијева се
посебна надовјера докумената. У случају сумње о постојању околности које су
дефинисане тачком 7.1.1 тендерске документације, уговорни орган ће се обратити
надлежним органима с циљем провјере достављене документације и дате Изјаве из тачке
7.1.2.
НАПОМЕНА:
Понуђач може уз Изјаву, одмах доставити и тражене доказе који су наведени у
изјави. Овим се понуђач ослобађа обавезе накнадног достављања доказа ако буде
изабран. Достављени докази морају бити оригинали или овјерене копије и не могу
бити старији од три мјесеца, рачунајући од дана предаје понуде.
7.2 СПОСОБНОСТ ОБАВЉАЊА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Што се тиче способности за обављање професионалне дјелатности понуђачи
морају бити регистровани за обављање дјелатности која је предмет јавне набавке.
7.2.2. У сврху доказивања способности за обављање професионалне дјелатности
понуђачи требају уз понуду доставити доказ о регистрацији у одговарајућим
професионалним или другим регистрима земље у којој су регистровани или да
осигурају посебну изјаву или потврду надлежног органа којом се доказује њихово
право да обављају професионалну дјелатност, која је у вези с предметом набавке.
У сврху доказивања овог услова понуђачи достављају рјешење о регистрацији
или актуелни извод из судског регистра (за понуђаче из БиХ) или извод из
другог регистра којим се доказује регистрација понуђача (за иностране
понуђаче) – за правна лица.
Ако понуду доставља предузетник, исти доставља рјешење о регистрацији
издато од општинског/градског органа управе.
7.2.3. Докази који се достављају морају бити оригинали или овјерене копије.
7.2.1.

7.3 ЕКОНОМСКА И ФИНАНСИЈСКА СПОСОБНОСТ
Нема посебних захтјева у погледу економске и финансијске способности.
7.4 ТЕХНИЧКА И ПРОФЕСИОНАЛНА СПОСОБНОСТ
7.4.1 Што се тиче техничке и професионалне способности понуђачи морају да испуњавају
следеће услове:
а) Да понуђена роба задовољава техничке карактеристике из Анекса 8 ТД;
7.4.2 У сврху испуњавања услова из тачке 7.4.1 понуђачи су дужни доставити следеће
доказе:
а) Техничке спецификације понуђене робе, према ставкама дефинисаним Анексом 8,
достављене на меморандуму понуђача, које морају бити у сагласности са
техничким захтјевима из Анекса 8 ТД и које су овјерене печатом и потписом
овлаштеног лица понуђача. Техничке спецификације морају садржавати опис свих
ставки техничких захтјева из Анекса 8, укључујући све техничке карактеристике
сваког траженог уређаја, као и назив произвођача опреме;
7.5 ГРУПА ПОНУЂАЧА

7.5.1 У случају да понуду доставља група понуђача, уговорни орган ће оцјену
испуњености квалификационих услова од стране групе понуђача извршити на следећи
начин:
- услове који су наведени под тачком 7.1.1 и 7.2.1 мора испуњавати сваки члан групе
понуђача појединачно, те сваки од чланова групе понуђача мора доставити
документацију којом доказују испуњавање постављених услова, на начин на који су
предвиђени да се достављају докази;
- услове који су наведени под тачком 7.4.1 група понуђача испуњава као цјелина, односно ове
услове група понуђача може испунити кумулативно, тако да се један члан групе може
ословити на капацитете другог члана групе;

- изјаву из члана 45. и 52. Закона доставља сваки члан групе понуђача;
7.5.2 Група понуђача која жели учествовату у овом отвореном поступку јавне набавке
дужна је доставити оригинал или овјерену копију правног акта о удруживању у групу
понуђача ради учешћа у поступку јавне набавке, у року не дужем од 5 дана од дана
пријема одлуке о избору најповољније понуде (доказ мора бити физички достављен у
овом року, без обзира на који начин је послат). Наведени правни акт мора садржавати: ко
су чланови групе понуђача са тачним едентификационим елементима; ко има право
иступа, представљања и овлаштење за потписивање уговора у име групе понуђача као и
утврђену солидарну одговорност између чланова групе понуђача за обавезе које преузима
група понуђача. Уколико понуђач не достави дефинисани правни акт са дефинисаном
садржином, уговор ће се додијелити следећем понуђачу са ранг листе.
7.5.3 Уколико се понуђач одлучио да учествује на тендеру као члан групе понуђача, не
може учествовати и самостално са својом понудом у истом тендеру, нити као члан друге
групе понуђача, односно поступање супротно захтјеву уговорног органа ће имати за
посљедицу одбијање свих понуда у којима је тај понуђач учествовао.
7.5.4 Група понуђача не мора основати ново правно лице да би учествовала у овом
поступку јавне набавке.
7.5.5 Група понуђача је дужна уз понуду доставити пуномоћ чланова групе дату
овлаштеном представнику групе понуђача за потписивање заједничких елемената понуде.
7.6 СУКОБ ИНТЕРЕСА
7. 6.1. У складу са чланом 52. Закона, као и са другим важећим прописима у БиХ,
уговорни орган ће одбити понуду уколико је добављач који је доставио понуду, дао или
намјерава дати садашњем или бившем запосленику уговорног органа поклон у виду
новчаног износа или у неком другом облику, у покушају да изврши утицај на неки
поступак или на одлуку или на сам ток поступка јавне набавке. Уговорни орган ће у
писаној форми обавијестити добављача и Агенцију за јавне набавке о одбијању понуде, те
о разлозима за то и о томе ће направити забиљешку у извјештају о поступку набавке.
Понуђач је дужан уз понуду доставити и посебну писмену изјаву да није нудио мито нити
учествовао у било каквим радњама чији је циљ корупција у јавној набавци. Изјава је
прилог тендерској документацији (Анекс 6) и мора бити овјерена од стране
надлежног органа (орган управе или нотар). Изјаву потписује овлаштени заступник
понуђача или лице кога он овласти (у том случају се пуномоћ мора приложити уз
понуду);
7.6.2 У случају да понуда проузрокује или може да проузрокује сукоб интереса у складу
са важећим прописима у БиХ (члан 52. Закона), уговорни орган ће поступити у складу са

тим прописима, што укључује и образложено одбијање такве понуде. С тим у вези, понуда
ће бити одбијена ако:
- руководилац уговорног органа или члан управног или надзорног одбора
уговорног органа истовремено обавља управљачке послове у привредном
субјекту који доставља понуду, или
- ако је руководилац уговорног органа или члан управног или надзорног одбора
уговорног органа истовремено и власник пословног удјела, дионица односно
других права на основу којих учествује у управљању, односно у капиталу тог
привредног субјекта са више од 20%, или
- ако је понуђач директно или индиректно учествовао у техничким консултацијама
у припреми поступка јавне набавке, а не може објективно да докаже да његово
учешће у техничким консултацијама не ограничава конкуренцију, те да сви
понуђачи имају једнак третман у поступку, све у складу са одредбама члана 52.
став 5), 6) и 7) Закона.
7.6.3 У случају да понуда коју уговорни орган прими у току поступка јавне набавке
проузрокује или може да проузрокује сукоб интереса у складу са важећим прописима о
сукобу интереса у Босни и Херцеговини, уговорни орган је дужан поступити у складу са
прописима у Босни и Херцеговини.
8. ЗАХТЈЕВИ У ВЕЗИ СА ДОСТАВЉАЊЕМ ПОНУДЕ
8.1 ПРИПРЕМА ПОНУДЕ
8.1.1 Понуђачи су обавезни да припреме понуде у складу са условима који су утврђени у
овој тендерској документацији. Понуде које нису у складу са овом тендерском
документацијом ће бити одбачене као неприхватљиве, све у складу са чланом 68. Закона.
8.1.2 Понуђачи сносе све трошкове настале на име припреме и достављања њихових
понуда. Уговорни орган не сноси никакве трошкове понуђача у поступку јавне набавке.
8.1.3 Понуда и сви документи и коресподенција у вези са понудом између понуђача и
уговорног органа морају бити написани на једном од службених језика у Босни и
Херцеговини. Ако се доставља документ на страном језику, мора се приложити и
оригинални превод судског преводиоца. Штампана литература, брошуре, каталози,
техничка документација или слично које доставља понуђач не морају бити преведени ако
су написани на енглеском језику.
8.1.4 Понуда се израђује на начин да чини цјелину и мора бити написана неизбрисивом
тинтом. Исправке у понуди морају бити израђене на начин да су видљиве и потврђене
потписом понуђача, уз навођење датума исправке. Сви листови понуде морају бити чврсто
увезани на начин да се онемогући накнадно вађење или уметање листова, осим гарантних
докумената. Под чврстим увезом се подразумијева књижни увез или други увез који
је осигуран јемствеником. Дијелови понуде као што су узорци, каталози, брошуре
медији за похрањивање података и сл. који не могу бити увезани, понуђач обиљежава
називом и наводи у садржају понуде као дио понуде. Све стране понуде морају бити
нумерисане на начин да је видљив редни број странице или листа, у складу са чланом 8.
став (6) и (7) Упутства за припрему модела тендерске документације и понуде. Ако
понуда садржи штампану литературу, брошуре, каталоге и сл. који имају изворно
нумерисане бројеве, онда се ти дијелови понуде не морају додатно нумерисати.

8.1.5 Ако због обима или других објективних околности понуда не може бити израђена на
начин да чини цјелину, онда се израђује у два или више дијелова. У том случају сваки дио
се чврсто увезује на начин да се онемогући накнадно вађење или уметање листова, а
понуђач мора у садржају понуде навести од колико се дијелова понуда састоји. Када пону
да садржи више дијелова, странице или листови се означавају на начин да сваки слиједећи
дио започиње редним бројем којим се наставља редни број странице или листа којим
завршава претходни дио.
8.2 САДРЖАЈ ПОНУДЕ
8.2.1 Понуда треба садржавати сљедеће елементе (члан 58. Закона)
• Попуњен образац за понуду који је дат у анексу 2 тендерске документације,
односно који садржи све елементе дефинисане Анексом 2;
• Попуњен образац за цијену понуде који је дат у Анексу 3 тендерске документације
односно који садржи све елементе дефинисане Анексом 3;
• Образац повјерљивих информација, у складу са Анексом 4 – уколико их понуђач
има;
• Изјава о испуњености услова из члана 45. став 1), тачка а) до д) Закона о јавним
набавкама (Анекс 5);
• Изјава о сукобу интереса (Анекс 6);
• Нацрт уговора (Анекс 7);
• Доказ о регистрацији, у складу са тачком 7.2.2 ТД;
• Доказе прописане тачком 7.4.2 ТД;
• Потврду надлежне Привредне коморе – само ако понуђач изјави да испуњава
услове за примјену преференцијалног третмана домаћег;
• Пуномоћ чланова групе дату овлаштеном представнику групе понуђача за
потписивање заједничких елемената понуде – ако понуду доставља група
понуђача;
• Пуномоћ за потписивање понуде, ако понуду не потписује овлаштени заступник
понуђача;
• Попис документације која је приложена уз понуду (може се доставити у било којем
дијелу понуде).
8.2.2 Сваки понуђач може доставити само једну понуду. Није дозвољено да понуђачи
доставе више модалитета понуде, нити више модалитета за подкритерије критерија
економски најповољније понуде.
8.2.3 Алтернативна понуда није дозвољена.
8.3 НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ
8.3.1 Понуда се доставља у оригиналу и једној копији, на којима ће читко писати
„ОРИГИНАЛ ПОНУДЕ“ и „КОПИЈА ПОНУДЕ“. Копија понуде садржи сва документа
која садржи и оригинал и не мора бити чврсто увезана. У случају разлике између
оригинала и копије понуде, вјеродостојан је оригинал понуде. Копија понуде се може
доставити и на медију за похрањивање података (ЦД, УСБ и сл.). Копија понуде се
доставља заједно са оригиналом у једној коверти или у двије одвојене коверте које су опет
упаковане у једну заједничку коверту или пакет.
8.3.2 Коверта или пакет са понудом се доставља на адресу уговорног органа из тачке 1.1
тендерске документације. На коверти понуде мора бити назначено:
- назив и адреса уговорног органа,

- назив и адреса понуђача,
- евиденцијски број набавке,
- назив предмета набавке, („набавка опреме за видео надзор“),
- назнака „не отварај“.
8.3.3 Понуђачи могу измијенити или допунити своје понуде само прије истека рока за
достављање понуда. Измјена и допуна понуде се доставља на исти начин као и основна
понуда, са обавезном назнаком да се ради о измјени или допуни понуде. Понуђач може у
истом року одустати од своје понуде, достављањем уговорном органу писане изјаве.
Писана изјава се доставља на исти начин као и понуда, са назнаком да се ради о
одустајању од понуде. У том случају понуда ће бити враћена понуђачу неотворена.
8.4 ЦИЈЕНА ПОНУДЕ
8.4.1 Понуђач треба попунити образац за понуду и образац за цијену понуде који се налазе
у прилогу ове тендерске документације, у складу са свим подацима који су дефинисани
Анексима 2 и 3.
8.4.2 Укупна цијена мора исто бити изражена у обрасцу за понуду (Анекс 2) и обрасцу за
цијену понуде (Анекс 3). У случају да се не слажу цијене из ова два обрасца предност се
даје цијени без ПДВ-а из обрасца за цијену понуде.
8.4.3 Све цијене требају бити наведене у конвертибилним маркама (КМ).
8.4.4 Понуђена цијена роба треба укључивати све обавезе везане за ту робу, а нарочито:
а) све царинске обавезе или порезе на увоз и продају или друге порезе који су већ
плаћени или који се могу платити на компоненте и сировине које се користе у
производњи или састављању роба;
б) све царинске обавезе или порезе на увоз и продају или друге порезе који су већ
плаћени на директно увезене компоненте које се налазе или ће се налазити у тој
роби;
ц) све припадајуће индиректне порезе, порезе на продају и друге сличне порезе на
готове производе који ће се требати платити у Босни и Херцеговини, ако овај
уговор буде додјељен;
д) цијену пријевоза и шпедитерске услуге;
е) осигурање;
ф) цијену попратних (додатних) услуга;
г) друге трошкове у процесу набавке и испоруке робе.
8.4.5 Цијена коју наведе понуђач неће се мијењати у току извршења уговора и не
подлијеже било каквим промјенама. Уговорни орган ће као неприхватљиву одбити ону
понуду која садржи цијену која се може прилагођавати, а која није у складу са овим
ставом.
8.4.6 Цијена понуде се пише бројевима и словима, како је то предвиђено у обрасцу за
понуду. У случају неслагања износа уписаних бројчано и словима, предност се даје износу
уписаним словима.
8.4.7 Понуђач може дати попуст на понуду, под условом да га искаже посебно, како је то
дефинисано обрасцем за понуду (Анекс 2) и обрасцем за цијену понуде (Анекс 3). Ако
понуђач не искаже попуст у обрасцу за цијену понуде (Анексу 3), сматраће се да није ни
понудио попуст.

8.5 ПОВЈЕРЉИВОСТ
8.5.1 Повјерљиве информације које су садржане у било којој понуди, које се односе на
комерцијалне, финансијске или техничке информације или пословне тајне или кноw хоw
учесника тендера, не смију се ни под којим условима откривати било ком лицу које није
званично укључено у поступак набавке, односно у посрупак оцјене понуда.
Након јавног отварања понуда ни једна информација везана за испитивање, појашњење
или оцјену понуда не смије се откривати ниједном учеснику поступка или трећој особи
прије него што се одлука о резултату поступка не саопшти учесницима поступка.
Уговорни орган захтијева од добављача да у понуди наведу које информације се морају
сматрати повјерљивим, по којој основи се сматрају повјерљивим и колико дуго ће бити
повјерљиве.
Повјерљивим подацима не могу се сматрати (члан 11.ЗЈН):
• Укупне и појединачне цијене исказане у понуди;
• Предмет набавке, односно понуђена роба од које зависи поређење са техничком
спецификацијом и оцјена да ли је понуђач понудио робу у складу са техничком
спецификацијом;
• Потврде, увјерења од којих зависи квалификација везана за личну ситуацију
понуђача (члан 45. – 51. Закона);
Ако понуђач означи повјерљивим податке који се у складу са овом тачком ТД не могу
прогласити повјерљивим, уговорни орган их неће сматрати повјерљивим, а понуда
понуђача неће бити одбијена.
Понуђачи ни на који начин не смију неовлаштено присвајати, користити за своје потребе
или прослиједити трећим лицима податке, рјешења или документацију (информације,
планове, цртеже, нацрте, моделе, узорке, компјутерске програме и др.) који су им
стављени на располагање или до којих су дошли на било који начин у поступку јавне
набавке.
Понуђачи могу направити списак (попуњен по шеми која се налази у анексу 4 ове ТД)
информација које би се требале сматрати повјерљивим.
Уколико понуђач не достави образац или достави непопуњен образац повјерљивих
информација, значи да исте нема и његова понуда по том основу неће бити проглашена
неприхватљивом.
8.5.2 Након пријема одлуке о избору најповољнијег понуђача или одлуке о поништењу
поступка јавне набавке, а најкасније до истека рока за жалбу, уговорни орган ће по
пријему захтјева понуђача, а најкасније у року од два дана од дана пријема захтјева,
омогућити увид у сваку понуду, укључујући документе поднесене у складу са чланом 45.
став (2) и 68. став (3) ЗЈН, осим информација које је понуђач означио као повјерљиве и
које се могу сматрати повјерљивим у складу са законом.
8.6 МЈЕСТО, ДАТУМ И ВРИЈЕМЕ ПРИЈЕМА И ОТВАРАЊА ПОНУДА
8.6.1 Понуде се требају доставити на следећу адресу: Општина Језеро, улица 21. Новембар
бб Језеро.
8.6.2 Рок за достављање понуда је 07.08.2018.. до 12:00 сати. Понуде које су достављене
по истеку овог рока ће бити враћене понуђачу неотворене.
НАПОМЕНА: Понуда понуђача мора бити достављена до датума и сата назначеног у
обавјештењу о набавци односно тендерској документацији и за уговорни орган није
релевантно када је она послата нити на који начин.
8.6.3 Када понуђач неосредно доставља понуду, измјену понуде, допуну понуде или
захтјев за одустајање од понуде, уговорни орган је обавезан о томе издати писану потврду

понуђачу. Поступање са запримљеним понудама се врши на начин прописан чланом 15.
Упутства за припрему модела тендерске документације и понуда.
8.6.4 Јавно отварање понуда ће се одржати дана 07.08.2018. у 12:30 сати, у просторијама
уговорног органа, адреса: општина Језеро, 21. Новембар бб. Понуђачи или њихови
овлаштени представници, као и сва друга заинтересована лица могу присуствовати
отварању понуда. Информације које се искажу у току јавног отварања понуда ће се
доставити свим понуђачима који су у року доставили понуде путем записника са отварања
понуда, одмах, а најкасније у року од 3 дана.
На јавном отварању понуда присутним понуђачима ће се саопштити следеће информације:
- назив понуђача
- укупна цијена наведена у понуди
- попуст наведен у понуди, ако је посебно исказан.
Представник понуђача који жели званично учествовати на отварању понуда треба прије
отварања понуда Комисији доставити пуномоћ за учешће на јавном отварању у име
привредног субјекта-понуђача, уколико није потписник понуде. Уколико нема званичне
пуномоћи понуђач може као и остала заинтересована лица присуствовати јавном отварању
али без права потписа записника или предузимања било којих правних радњи у име
понуђача.
8.7 ПЕРИОД ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
8.7.1 Понуде морају важити до 90 дана, рачунајући од истека рока за подношење понуда.
Све док не истекне период важења понуда, уговорни орган има право да тражи од
понуђача у писаној форми да продуже период важења њихових понуда до одређеног
датума. Понуђачи могу одбити такав захтјев, а да тиме не изгубе право на гаранцију за
понуду, ако се захтјева. Понуђач који пристане да продужи период важења своје понуде и
о томе у писаној форми обавијести уговорни орган, продужит ће период важења понуде и
доставити продужену гаранцију за понуду, ако се захтјева. Понуда се не смије мијењати.
Ако понуђач не одговори на захтјев уговорног органа у вези са продужењем периода
важења понуде или не достави продужену гаранцију за понуду, ако се захтјева, сматрат ће
се да је понуђач одбио захтјев уговорног органа, те се његова понуда неће разматрати у
даљем току поступка.
9. ОЦЈЕНА ПОНУДА И ОКОНЧАЊЕ ПОСТУПКА
9.1 КРИТЕРИЈ ЗА ДОДЈЕЛУ УГОВОРА
9.1.1 У складу са чланом 64. Закона критериј за додјелу уговора је „најнижа цијена“.
Уговор се додјељује понуђачу који је понудио најнижу цијену робе.
9.2 ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНИ ТРЕТМАН ДОМАЋЕГ
9.2.1 Уговорни орган ће у сврху поређења понуда примјенити преференцијални третман
домаћег, у складу са Одлуком о обавезној примјени преференцијалног третмана
домаћег, донесеној од стране Вијећа/Савјета министара Босне и Херцеговине (Сл.
гласник БиХ бр.83/16).
9.2.2 У сврху поређења понуда, уговорни орган ће умањити цијене домаћих понуда за
преференцијални фактор од 10%.
9.2.3 Домаћим понудама се сматрају понуде које доставе правна или физичка лица са
сједиштем у БиХ и која су регистрована у складу са законима у БиХ и код којих, у
случају уговора о јавној набавци роба, најмање 50% вриједности понуђених роба

имају поријекло из БиХ, а у случају уговора о услугама и радовима, најмање 50%
радне снаге за извршење уговора су резиденти из БиХ.
9.2.4 Домаћим понудама се сматрају и понуде које достави група понуђача коју чине
правна или физичка лица са сједиштем у државама потписницама ЦЕФТЕ и која су
регистрована у складу са законима у државама потписницама ЦЕФТЕ и најмање једно
правно или физичко лице из групе понуђача је са сједиштем у БиХ и регистровано је у
складу са законима у БиХ, и код којих, у случају уговора о јавној набавци роба,
најмање 50% укупне вриједности понуђених роба имају поријекло из БиХ, а у случају
уговора о услугама и радовима, најмање 50% радне снаге за извршење уговора су
резиденти из БиХ.
9.2.5 Примјена преференцијалног третмана је искључена у односу на понуде које подносе
правна или физичка лица са сједиштем у државама потписницама ЦЕФТЕ и која су
регистрована у складу са законима у државама потписницама ЦЕФТЕ, и код којих, у
случају уговора о јавној набавци роба, најмање 50% укупне вриједности понуђених
роба имају поријекло из држава потписница ЦЕФТЕ, а у случају уговора о услугама и
радовима, најмање 50% радне снаге за извршење уговора су резиденти из држава
потписница ЦЕФТЕ.
9.2.6 У сврху доказивања да испуњавају услове за примјену преференцијалног третмана
домаћег понуђачи достављају доказ о регистрацији у складу са тачком 7.2.2 ТД,
попуњавају изјаву у Анексу 2 и достављају потврду надлежне Привредне коморе
(Спољно – трговинска комора БиХ или ентитетске привредне коморе) да је понуђена
роба произведена у БиХ. У потврди мора бити назначено прецизно које ставке из
техничке спецификације су домаћег поријекла, у противном се потврда неће
прихватити. Ако понуђач не испуњава услове за примјену преференцијалног
третмана домаћег, довољно је да ту опцију заокружи у Изјави која је саставни дио
Анекса 2. Ако понуђач не заокружи ниједну од опција или не достави потврду
Привредне коморе а изјави да испуњава услове за примјену преференцијалног
третмана, сматра се да понуда не испуњава услове за примјену преференцијалног
третмана и као таква даље се оцјењује, а понуда неће бити одбијена због те
чињенице.
9.3 ПОЈАШЊЕЊЕ ПОНУДЕ
9.3.1 Са понуђачима се неће обављати никакви преговори у вези са понудама. Међутим,
уговорни орган може од понуђача тражити писаним путем, да у року од три дана појасне
документе које су доставили у складу са чланом 45. до 51. Закона или да доставе
оригиналне документе ради поређења са копијама, које су достављене уз понуду, а с
циљем отклањања формалног недостатка документа.
9.4 НЕПРИРОДНО НИСКЕ ПОНУДЕ
9.4.1 Ако уговорни оцијени да су достављене понуде неприродно ниске у односу на
понуђене робе, уговорни орган ће писмено захтијевати од понуђача да образложи
понуђену цијену. Ако понуђач не понуди основано образложење, које може између
осталог садржавати и поређење са цијенама на тржишту, уговорни орган ће одбити такву
понуду.
9.4.2 Понуђач је дужан на захтјев уговорног органа да писмено достави детаљне
информације о релевантним саставним елементима понуде,укључујући елементе цијене,
односно разлоге за понуђену цијену. Уговорни орган ће узети у разматрање објашњења
која се на примјерен начин односе на:
а) економичности процеса производње;
б) техничких рјешења која су одабрана и/или изузетно повољне услове који су на
располагању понуђачу за доставу роба;

ц) оригиналности роба које понуђач нуди;
д) поштивања одредби које се односе на заштиту на раду и радне услове који су на
снази на локацији гдје ће се робе доставити;
е) могућност да понуђач прима државну помоћ, с тим да понуђач мора доказати да је
државна помоћ додијељена у складу са важећим прописима;
9.4.3 Уговорни орган ће обавезно затражити образложење неприродно ниске понуде, у
следећим случајевима:
• ако је цијена понуде за више од 50% нижа од просјечне цијене преосталих
прихватљивих понуда, ако су примљене најмање три прихватљиве понуде, или
• ако је цијена понуде за више од 20% нижа од цијене другорангиране прихватљиве
понуде.
Ово правило не спречава уговорни орган да затражи образложење неприродно ниске
понуде и из других разлога прописаних чланом 66. Закона.
9.5 ИСПРАВКА РАЧУНСКИХ ГРЕШАКА
9.5.1 Уговорни орган ће исправити било коју грешку у понуди која је чисто аритметичке
природе, уколико се иста открије у току оцјене понуда. Уговорни орган ће неодложно
понуђачу упутити обавјештење о свакој исправци и може наставити са поступком, са
исправљеном грешком, под условом да је понуђач писаним путем прихватио исправку у
року који је одредио уговорни орган. Ако понуђач не прихвати предложену исправку,
понуда се одбацује и гаранција за понуду, уколико постоји, се враћа понуђачу.
9.5.2 Уговорни орган ће исправити грешке у рачунању цијене у следећим случајевима:
а) када постоји разлика између износа израженог у бројевима и ријечима - у том
случају предност има износ изражен ријечима, осим уколико се на тај износ не односи
аритметичка грешка;
б) ако постоји разлика између јединичне цијене и укупног износа који се добије
множењем јединичне цијене и количине, јединична цијена која је наведена ће имати
предност и потребно је исправити коначан износ;
в) ако постоји грешка у укупном износу у вези са сабирањем или одузимањем
подизноса, подизнос ће имати предност, када се исправља укупан износ.
Износи који се исправе на тај начин ће бити обавезујући за понуђача. Ако их понуђач као
такве не прихвата, његова понуда се одбија. Јединична цијена ставке се не сматра
рачунском грешком, односно не може се исправљати.
9.6 ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИСХОДУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
9.6.1 Уговорни орган ће донијети одлуку о избору најповољнијег понуђача или одлуку о
поништењу поступка у року који је одређен тендерском документацијом као период
важења понуде, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана истека важења понуде,
односно у продуженом периоду рока важења понуде, уколико се он продужи на
захтјев уговорног органа. Одлука о резултатима поступка јавне набавке ће бити
објављена на wеб страници уговорног органа, истовремено са њеним упућивањем
понуђачима.
9.6.2 Сви понуђачи ће бити обавијештени о одлуци уговорног органа о резултату поступка
јавне набавке у року од 7 (седам) дана од дана доношења одлуке, и то на један од
следећих начина: електронском поштом или факсом или поштом или
непосредно. Уз обавјештење о резултатима поступка уговорни орган ће доставити
понуђачима одлуку о избору најповољније понуде или поништењу поступка, као и
записник о оцјени понуда.
9.7 ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

9.7.1 Сваки понуђач који има оправдан интерес за уговор о јавној набавци и сматра да је
уговорни орган у току поступка јавне набавке извршио повреде Закона и/или
подзаконских аката, има право да уложи жалбу на поступак у року који је одређен у члану
101. Закона.
9.7.2 Жалба се изјављује путем уговорног органа у најмање три примјерка, у писаној
форми директно на протокол уговорног органа или препорученом поштанском
пошиљком, у роковима прописаним чланом 101. Закона.
9.7.3 Уговорни орган је дужан у року од пет дана од запримања жалбе донијети
одговарајућу одлуку по жалби у складу са чланом 100. Закона.
9.7.4 Ако уговорни орган одбаци жалбу закључком због процесних недостатака (жалба
неблаговремена, недопуштена или изјављена од неовлаштеног лица) понуђач може
изјавити жалбу КРЖ-у у року од 10 дана, од дана пријема закључка.
9.7.5 Ако уговорни орган усвоји жалбу дјелимично или у цјелости, те своје рјешење или
одлуку замјени другим рјешењем или одлуком или поништи поступак набавке, понуђач
може изјавити жалбу КРЖ-у у року од 5 (пет) дана, од дана пријема рјешења, посредством
уговорног органа.
9.7.6 Ако уговорни орган утврди да је жалба неоснована, дужан је у року од пет дана, од
датума њеног запримања прослиједити жалбу КРЖ-у, са својим изјашњењем на наводе
жалбе, као и комплетном документацијом везано за поступак против којег је изјављена
жалба.
9.8 ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА И ПОДУГОВАРАЊЕ
9.8.1 Уговорни орган ће доставити на потпис изабраном понуђачу приједлог уговора, у
роковима прописаним Законом.
9.8.2 Уговор ће се закључити у складу са условима из тендерске документације,
прихваћене понуде и Законом о облигационим односима.
9.8.3 Уговорни орган ће доставити приједлог уговора понуђачу чија је понуда на ранг
листи одмах иза понуде изабраног понуђача, ако изабрани понуђач:
- пропусти да достави оригинале или овјерене копије докумената из члана 45. и 47.
Закона, не старије од три мјесеца од дана достављања понуде, у року који одреди
уговорни орган или
- пропусти да достави документацију која је била услов за потписивање уговора, а
коју је био дужан да достави у складу са прописима у БиХ, или
- у писаној форми одбије додјелу уговора, или
- пропусти да достави гаранцију за извршење уговора у складу са условима из
тендерске документације, или
- пропусти да попише уговор о набавци у року који одреди уговорни орган, или
- одбије да закључи уговор у складу са условима из тендерске документације и понуде
коју је доставио.
9.8.4 Уговором ће обавезно бити дефинисано да понуђач којем је додијељен уговор нема
право да запошљава, у сврху извршења уговора о јавној набавци, физичка и правна лица
која су учествовала у припреми тендерске документације или су била у својству члана или
стручног лица које је ангажовала комисија за набавке, и то најмање шест мјесеци по
закључењу уговора, односно од почетка реализације уговора.
9.8.5 Понуђачима је дозвољено подуговарање. Понуђачи требају у обрасцу за достављање
понуде навести да ли намјеравају склапати подуговор са трећом страном. Понуђач са
најуспјешнијом понудом не смије, без претходне сагласности уговорног органа, са трећом
страном склапати подуговор ни о једном битном дијелу уговора. Уговорни орган ће бити

благовремено обавијештен, прије склапања подуговора, о елементима уговора за које се
склапа подуговор и о идентитету подуговарача. Уговорни орган ће обавијестити понуђача
о својој одлуци у року од 15 (петнаест) дана од пријема обавјештења о подуговарању и
навести објективне разлоге уколико одбија одобрити такву одлуку. Уговорни орган може
провјерити квалификације подуговарача у складу са чланом 44. Закона. Понуђач којем је
додијељен уговор дужан је да прије реализације подуговора достави уговорном органу
подуговор који обавезно садржи следеће елементе прописане чланом 73. став (4) Закона, и
то:
- дио робе коју ће испоручити подуговарач,
- предмет, количину, вриједност, мјесто и рок испоруке робе,
- податке о подуговарачу, и то: назив подуговарача, сједиште, ЈИБ/ИДБ, број
трансакционог рачуна и назив банке код које се води.
Горе наведени подаци из подуговора су основ за директно плаћање подуговарачу.
Добављач којем је додијељен уговор сноси пуну одговорност за реализацију уговора.
9.8.6 Саставни дио ове тендерске документације је нацрт уговора (Анекс 7), у који
су унијети сви битни елементи из тендерске документације. Понуђачи су дужни уз
понуду доставити нацрт уговора, овјерен потписом и печатом понуђача на задњој
страни, те нацрт нумерисати као и остале дијелове понуде. Остали дијелови нацрта
уговора се не морају попуњавати.

АНЕКСИ:
Анекс 1 – Обавјештење о набавци (понуђачи га сами преузимају са Портала)
Анекс 2 – Образац за понуду
Анекс 3 – Образац за цијену понуде
Анекс 4 – Образац повјерљивих информација
Анекс 5 – Изјава о испуњавању услова из члана 45. Закона
Анекс 6 – Изјава о сукобу интереса из члана 52. Закона
Анекс 7 – Нацрт уговора
Анекс 8 – Форма гаранције за уредно извршење уговора
Анекс 9 - Техничке спецификације (Елаборат видео надзора)

АНЕКС 2

ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУДУ
страна 1 од 2
Број набавке: __________________
Број обавјештења о набавци: ____________________________
Број понуде: ________________
Датум: _____________________
УГОВОРНИ ОРГАН:
Назив уговорног органа
Адреса
Сједиште
ПОНУЂАЧ(ако се ради о групи понуђача, у рубрициза члана групе потребно је навести
назив члана групе, адресу и ЈИБ, а остали наведени подаци се односе на овлаштеног
представника групе):
Назив и сједиште понуђача
(овлаштени представник групе
понуђача)
Назив, адреса и ЈИБ за сваког
члана групе понуђача
(уколико се ради о групи
понуђача)
Адреса
ИДБ/ЈИБ
Број жиро рачуна
Да ли је понуђач је у систему
ПДВ:
Адреса за доставу поште
Е – маил
Контакт особа
Број телефона
Број факса

страна 2 од 2
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
У поступку јавне набавке радара који сте покренули објавом на Порталу јавних набавки,
достављамо вам понуду и изјављујемо следеће:
1. ЦИЈЕНА ПОНУДЕ
Укупна цијена без ПДВ-а:
Бројем: _______________________________________________________________ КМ
Словима: _____________________________________________________________ КМ
Попуст:
Бројем: _______________________________________________________________ КМ
Словима: _____________________________________________________________ КМ
Укупна цијена са попустом без ПДВ-а:
Бројем: _______________________________________________________________ КМ
Словима: ______________________________________________________________КМ
ПДВ 17%:
Бројем: _______________________________________________________________ КМ
Словима: ______________________________________________________________КМ
Укупна цијена са ПДВ-ом:
Бројем: _______________________________________________________________ КМ
Словима: ______________________________________________________________КМ
2. ПОДУГОВАРАЊЕ (уколико понуђач има намјеру подуговарања)
2.1 Имамо намјеру подуговарања приликом извршења уговора
Назив и сједиште подуговарача (није обавезан податак): ____________________ и/или
Дио уговора који се намјерава подуговарати (обавезан податак – навести описно или у
процентима): _____________________________________________
2.2 Немамо намјеру подуговарања
(заокружити тачку 2.1 или 2.2, а ако се изјави намјера подуговарања попунити најмање
обавезне податке)
3. Прихватамо све услове дефинисане овом тендерском документацијом без икаквих
резерви и ограничења. У прилогу достављамо образац за цијену понуде који је
попуњен у складу са захтјевима из тендерске документације. У случају разлике у
цијенама из ове изјаве и обрасца за цијену понуде, релевантна је цијена из обрасца за
цијену понуде.
4. Ако наша понуда буде најуспјешнија обавезујемо се доставити доказе о
испуњавању квалификационих услова за које смо приложили изјаве, у складу са
условима прописаним овом тендерском документацијом.

5. У вези са вашим захтјевом о испуњавању услова за примјену преференцијалног
третмана домаћег, изјављујемо следеће (заокружити оно што је тачно):
а) Наша понуда ИСПУЊАВА услове за примјену преференцијалног третмана
домаћег. У прилогу достављамо потврду надлежне Привредне коморе;
б) Наша понуда НЕ ИСПУЊАВА услове за примјену преференцијалног третмана
домаћег;
6. Наша понуда важи 90 дана, рачунајући од дана истека рока за достављање понуда.
м.п.

ОВЛАШТЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА
____________________________
(име и презиме)
____________________________
(потпис)

САДРЖАЈ ПОНУДЕ
Наша понуда садржи документа означена од 1 до __, и то:
1.
2.
3.
4.
5.
итд.

АНЕКС 3

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ
НАЗИВ ПОНУЂАЧА: ________________________________________
Број понуде: _______________________
Датум: ____________________________
Ред.
број
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.

Назив робе
Камера Ниво1 Тип1 – у
складу са техничком
спецификацијом
Прикључна кутија Оригинал уз камеру Ниво1
Тип1, IP 66, монтажа на
стубни носач
Стубни носач камере Оригинал уз камеру Ниво1
Тип1
Прикључна кутија Оригинал уз камеру Ниво1
Тип1, монтажа на строп
Камера Ниво1 Тип2 – у
складу са техничком
спецификацијом
Прикључна кутија Оригинал уз камеру Ниво1
Тип2, IP 66, монтажа на
стубни носач
Стубни носач камере Оригинал уз камеру Ниво1
Тип2
Камера Ниво1 Тип3 – у
складу са техничком
спецификацијом
Прикључна кутија Оригинал уз камеру Ниво1
Тип3, IP 66, монтажа на
стубни носач
Стубни носач камере Оригинал уз камеру Ниво1
Тип3
Камера Ниво 2 – у складу са
техничком спецификацијом
Прикључна кутија Оригинал уз камеру Ниво 2,
IP 66, монтажа на стубни
носач
Стубни носач камере Оригинал уз камеру Ниво 2

Јед.
мјере

Коли
чина

ком

8

ком

6

ком

6

ком

2

ком

5

ком

5

ком

5

ком

2

ком

2

ком

2

ком

1

ком

1

ком

1

Цијена по јед.
мјере без ПДВ-а

Укупна цијена по
ставци без ПДВ-а

14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.
26.

Камера Ниво 3 – у складу са
техничком спецификацијом
Прикључна кутија Оригинал уз камеру Ниво 3,
IP 66, монтажа на стубни
носач
Стубни носач камере Оригинал уз камеру Ниво 3
Ормарић IP66, димензије
600x500x250 mm – у складу
са техничком
спецификацијом
Свич PoE 8-портни – у
складу са техничком
спецификацијом
Свич PoE 4-портни – у
складу са техничком
спецификацијом
Микроталасни линк – slave у складу са техничком
спецификацијом
Mикроталасни линк – master
- у складу са техничком
спецификацијом
ТВ/монитор - у складу са
техничком спецификацијом
Рачунар - Графичка картица
са 2 HDMI излаза, монитор
24" - у складу са техничком
спецификацијом
Снимач DSS, хардвер,
софтвер и HDD за
похрањивање снимака - у
складу са техничком
спецификацијом

ком

1

ком

1

ком

1

ком

5

ком

2

ком

4

ком

5

ком

3

ком

1

ком

1

ком

1

Самоносиви UTP кабал
Конектори RJ45 - категорије
као UTP кабал

мет

300

ком

50
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
ПОПУСТ ___%:

УКУПНО СА ПОПУСТОМ БЕЗ ПСВ-а:

м.п.

ОВЛАШТЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА
______________________________
(потпис)

Напомена:
1. Цијене морају бити изражене у КМ. Висина попуста у процентима се иписује поред
ријечи „ПОПУСТ“, а изражава се у десној колони у КМ-у.
2. Цијена понуде се исказује без ПДВ-а и садржи све накнаде које уговорни орган треба
платити добављачу. Уговорни орган не смије имати никакве додатне трошкове осим
оних који су наведени у овом обрасцу, изузев ПДВ-а.
3. Понуђачи нису дужни дати попуст, и у том случају крижају рубрику за попуст. У
случају разлике између попуста израженог процентуално и износа попуста
израженог у КМ-у, исправка ће се извршити у складу са попустом израженим
процентуално.
4. Јединична цијена ставке се не сматра рачунском грешком, односно не може се
исправљати.

АНЕКС 4

ПОВЈЕРЉИВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информација која је
повјерљива

Бројеви
страница стим
информацијама
у понуди

Разлози за
повјерљивост тих
информација

Временски период
у којем ће те
информације бити
повјерљиве

Потпис и печат добављача
_______________________
Напомена:
Повјерљивим информацијама се не могу сматрати информације прописане чланом 11.
Закона.

АНЕКС 5

Изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тачка од а) до д) Закона о јавним
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14)
Ја, нижепотписани ___________________________________(Име и презиме), са личном
картом број: __________________ издатом од _____________________, у својству
представника привредног друштва ______________________________________________
(Навести положај, назив привредног друштва) ИД број: ________________________, чије
сједиште се налази у ______________________________________ (Град/општина), на
адреси _________________________________________(Улица и број), као понуђач у
поступку јавне набавке опреме за видео надзор, а којег проводи уговорни орган Општина
Језеро, за који је објављено обавјештење о јавној набавци на Порталу јавних набавки, број
_________________________________, а у складу са чланом 45. ставовима (1) и (4) под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу
ИЗЈАВЉУЈЕМ
Понуђач _________________________________________________ у наведеном поступку
јавне набавке, којег представљам, није:
а) Правоснажном судском пресудом у кривичном поступку осуђен за кривична дјела
организованог криминала, корупције, преваре или прања новца у складу са важећим
прописима у БиХ или земљи регистрације;
б) Под стечајем или је предмет стечајног поступка или је пак предмет ликвидационог
поступка;
ц) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем пензијског и инвалидског осигурања и
здравственог осигурања у складу са важећим прописима у БиХ или земљи
регистрације;
д) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем директних и индиректних пореза у
складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације.
У наведеном смислу сам упознат са обавезом понуђача да у случају додјеле уговора
достави документе из члана 45. став (2) тачке а) до д) на захтјев уговорног органа и у року
којег одреди уговорни орган у складу са чланом 72. став (3) тачка а).
Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно
употреба неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби или
пословању као да су истинити представља кривично дјело предвиђено кривичним
законима у БиХ, те да давање нетачних података у документима којима се доказује лична
способност из члана 45. Закона о јавним набавкама представља прекршај за који су
предвиђене новчане казне од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ за понуђача (правно лице) и од
200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорно лице понуђача.
Такође изјављујем да сам свјестан да уговорни орган који проводи наведени поступак
јавне набавке у складу са чланом 45. став (6) Закона о јавним набавкама БиХ у случају
сумње у тачност података датих путем ове изјаве задржава право провјере тачности
изнесених информација код надлежних органа.
Изјаву дао:
__________________________
Мјесто и датум давања изјаве:
__________________________
Потпис и печат надлежног органа:
___________________________

м.п.

АНЕКС 6

ПИСМЕНА ИЗЈАВА
У ВЕЗИ ЧЛАНА 52. СТАВ (2) ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Ја, нижепотписани _____________________________________________(Име и презиме),
са личном картом број: __________________ издатом од _____________________, у
својству представника привредног друштва ________________________________________
(Навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности) ИД број:
________________________, чије сједиште се налази у ______________________
(Град/општина), на адреси ________________________________________________(Улица
и број), као понуђач у поступку јавне набавке опреме за видео надзор, а којег проводи
уговорни орган Општина Језеро, за који је објављено обавјештење о јавној набавци на
Порталу јавних набавки, број _______________________________, а у складу са чланом
52. став (2) Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу
ИЗЈАВЉУЈЕМ
1. Нисам понудио мито ни једном лицу укљученом у процес јавне набавке, у било којој
фази процеса јавне набавке.
2. Нисам дао, нити обећао дар, или неку другу повластицу службенику или одговорном
лицу у уговорном органу, укључујући и страно службено лице или међународног
службеника, у циљу обављања у оквиру службеног овлашћења, радње које не би требало
да изврши, или се суздржава од вршења дјела које треба извршити он, или неко ко
посредује при таквом подмићивању службеног или одговорног лица.
3. Нисам дао или обећао дар или неку другу повластицу службенику или одговорном лицу
у уговорном органу укључујући и страно службено лице или међународног службеника, у
циљу да обави у оквиру свог службеног овлаштења, радње које би требало да обавља, или
се суздржава од обављања радњи, које не треба извршити.
4. Нисам био укључен у било какве активности које за циљ имају корупцију у јавним
набавкама.
5. Нисам учествовао у било каквој радњи која је за циљ имала корупцију у току предмета
поступка јавне набавке.
Давањем ове изјаве, свјестан сам кривичне одговорности предвиђене за кривично дјело
давање мита и друга кривична дјела против службене и друге одговорне дужности
утврђене у кривичним законима Босне и Херцеговине.
Изјаву дао:
__________________________
Мјесто и датум давања изјаве:
__________________________
Потпис и печат надлежног органа:
___________________________

м.п.

АНЕКС 7

УГОВОР - нацрт
Закључен између следећих уговорних страна:
1. ОПШТИНЕ ЈЕЗЕРО, улица _________________________________ – коју заступа
начелник општине Снежана Ружичић (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и
2. ________________________________________________________________________, кога
заступа директор _______________________________ (у даљем тексту: Добављач).

Члан 1.
Предмет овог уговора је испорука опреме за видео надзор, у складу са проведеном
процедуром јавне набавке, у отвореном поступку број __________________, и понудом
добављача број ___________ од ____________. године, која је прилог овом уговору.
Члан 2.
Добављач је дужан испоручити опрему за ведео надзор у складу са техничким
карактеристикама дефинисаним Анексом 8 тендерске документације и понудом
добављача у поступку набавке, која је саставни дио овог уговора.
Члан 3.
Техничке карактеристике опреме, које нису дефинисане чланом 2. овог уговора, морају
бити у складу са техничким карактеристикама из достављене техничке документације
опреме.
Члан 4.
Примопредају опреме ће извршити стручна комисија именована од стране наручиоца и
овлаштени представници добављача.
Приликом испоруке опреме добављач је дужан предати наручиоцу:
- Гарантни лист за камере и рачунар (минимално 36 мјесеци) и за ТВ/монитор
(минимално 24 мјесеца),
- Упутство о руковању и одржавању за камере, рачунар и монитор,
Члан 5.
Укупна цијена опреме износи:
(цијена ће бити уписана накнадно у складу са прихваћеном понудом)
Плаћање уговорене цијене ће се извршити у року од 30 дана од дана уредно извршене
примопредаје опреме и испостављања рачуна.
Члан 6.
Ако добављач не испоручи робу која одговара траженој техничкој спецификацији,
наручилац ће уложити рекламацију на испоручену робу. Добављач је дужан поступити по
уложеној рекламацији и отклонити недостатке у року који одреди наручилац.
Ако добављач не поступи по рекламацији и не отклони недостатке у остављеном року,
наручилац ће раскинути уговор, а раскид уговора ће имати карактер тежег
професионалног пропуста од стране добављача у складу са чланом 45. став (5) Закона о
јавним набавкама.

Члан 7.
Рок за испоруку опреме је 20 дана од дана закључења овог уговора.
Добављач се обавезује да испоручи опрему на адресу наручиоца, гдје ће се извршити
квантитативна и квалитативна примопредаја опреме.
Члан 8.
Добављач нема право да запошљава, у сврху извршења уговора о јавној набавци, физичка
и правна лица која су учествовала у припреми тендерске документације или су била у
својству члана или стручног лица које је ангажовала комисија за набавке, и то најмање
шест мјесеци по закључењу уговора, односно од почетка реализације уговора.
Члан 9.
Добављач је дужан поступити по свим рекламацијама наручиоца у понуђеном гарантном
року. Уколико добављач не поступи по уложеној рекламацији, наручилац има право на
накнаду штете која ће се остварити у редовном судском поступку, у складу са Законом о
облигационим односима.
Члан 10.
Овај уговор се може раскинути споразумом уговорних страна или једностраним раскидом
сваке стране због повреде одредби овог уговора, као и у случајевима предвиђеним
Законом.
Члан 11.
За све што није предвиђено овим уговором примјењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 12.
Сва спорна питања уговорне стране настојаће да ријеше споразумно, а у случају да се
споразум не постигне уговара се рјешавање спора путем Окружног привредног суда у
Бањој Луци.
Члан 13.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истовјетних примјерака, од којих 4 (четири) примјерка
задржава наручилац, а 2 (два) добављач.
Број: ___________________
Датум: _________________
ЗА ДОБАВЉАЧА:
____________________________
ДИРЕКТОР

Број: _________________
Датум: ________________
ЗА НАРУЧИОЦА:
ОПШТИНА ЈЕЗЕРО
НАЧЕЛНИК

_______________

Снежана Ружичић

______________________________
(ПОТПИС И ПЕЧАТ)

_________________________

АНЕКС 8

ЕЛАБОРАТ ВИДЕО НАДЗОРА ОПШТИНЕ ЈЕЗЕРО
Оперативни захтјеви
1. Улица Вука Караџића (рег. Пут Р415)

Систем треба да омогући оператору да може да прати кретање возила кроз раскрсницу
који задовољава НИВО1. За дио регионалног пута Р415 према Мркоњић Граду систем
треба да омогући уочавање регистарских ознака који задовољава НИВО2.

2. Раскрсница Улице 21. новембра и магистралног пута М5

Систем треба да омогући оператору да може да прати кретање возила кроз раскрсницу
који задовољава НИВО1 и уочавање возила на магистралном путу у нивоу НИВО3.

3. Мост Улица Меше Селимовића-Улица Жељезничка

Систем треба да омогући оператору да може да прати кретање возила кроз раскрсницу
који задовољава НИВО1 и уочавање возила на дијелу Улице Меше Селимовића у нивоу
НИВО2.

4. Раскрсница магистралног пута М 5 и регионалног пута Р 415

Систем треба да омогући оператору да може да прати кретање возила кроз
саобраћајнице који задовољава НИВО1. За дио магистралног пута према Мркоњић Граду
систем треба да омогући уочавање регистарских ознака који задовољава НИВО2.

Елаборат о реализацији система видео надзора
На основу оперативних захтјева, а у сагласности са Препорукамао условима и начину
постављања видео надзора на раскрсницамакоје су објављене на основу Одлуке број
С/М-472/12 од 23.02.2012. године (у даљем тексту: Препоруке), овај елаборат даје
смјернице за начин инсталације уређаја и одабир типа камера, снимача и осталих
потребних активних уређаја, како би се могла донијети Одлука о покретању пројекта.
Локација 1
1. Улица Вука Караџића (рег. Пут Р415)

За потребе система видео надзора потребно је израдити и поставити одговарајући стуб.
Препорука је да се монрира округли челични стуб, заштићен поцинчавањем. Сагласност
за постављање стуба треба да дају Путеви Републике Српске.
На стуб се монтирају три камере, а пренос података и напајање се остварује преко
самоносивог UTP кабла постављеног између стуба и објекта полицијске станице.
Опрема за инсталацију
Мјесто
инсталације
1.
2.
3.

Стуб

Уређај

Намјена

Камера НИВО2

Уочавање регистарстких озназа – смијер
Мркоњић Град

Камера
тип3

НИВО1

– Праћење саобраћаја – смијер Мркоњић
Град

Камера
тип2

НИВО1

– Праћење
саобраћаја
раскрснице

и

гро-план

Уколико урбанистичко-технички услови дозвољавају да се за опреме на стубу и
полицијске станице обави преко надземног UTPcat 6 кабла, ова конекција би била боља и
једноставнија у односу на предвиђену употребу микроталасног линка.

2. Раскрсница Улице 21. новембра и магистралног пута М5
На локацији се налази армирано бетонски стуб расвјете и електричне мреже који би био
погодан за инсталцију уређаја за систем видео надзора магистралног пута и
комуникационог уређаја.

На стуб је потребно монтирати носач за камеру који треба да буде на безбједној висини
од коловоза ради несметаног одвијања саобраћаја, да допире до средине коловоза, како
би се постигли оптимални углови за инсталацију камере која би имала могућност
аутомаског очитавања регистарских ознака при великим брзинама возила.

Поред раскрснице налази се још један стуб на који би била инсталирана камера за НИВО1
праћења саобраћаја у раскрсници.

У монтажном ормарућу на АБ стубу 1 биће постављен PoE свич. Пренос података и
напајање камера на стубу 2 биће остварено повезивањем стубова самоносивим UTP
кабловима.
Опрема за инсталацију
Мјесто
инсталације

Уређај

Намјена

1.

Камера НИВО1 – тип Праћење саобраћаја смијер Јајце
3

2.

Камера НИВО3

Праћење саобраћаја смијер Јајце

3.

Монтажни ормарић

Инсталација
активних
укључујући PoEсвич

АБ стуб 1

уређаја,

4.

Микроталасни линк - Усмјерен према стубу на брду Бaг
slave

5.

PoEсвич

8 портни, инсталира се у ормарић

6.

Носач за камере

Метални

7.

Камера НИВО1 – тип Праћење саобраћаја смијер Улица 21.
2
новембра

АБ стуб 2
8.

Камера НИВО1- тип1

Гро-план раскрснице

3. Раскрсница Улице Меше Селимовића и Жељезничке

На локацији постоји армирано бетонски стуб на коме би се могла инсталирати
комуникациона и опрема за видео надзор.
Опрема за инсталацију
Мјесто
инсталације

Уређај

Намјена

1.

Камера
тип1

НИВО1

– Праћење саобраћаја

2.

Камера
тип1

НИВО1

– Праћење
саобраћаја
раскрснице

АБ стуб
3.

4.

и

гро-план

Камера НИВО1 – тип Праћење саобраћаја
2
Монтажни ормарић

Инсталација
активних
укључујући PoEсвич

уређаја,

PoEсвич

4 портни, инсталира се у ормарић

Микроталасни линк - Усмјерен према стубу на локацији Биг
slave

4. Раскрсница магистралног пута М 5 и регионалног пута Р 415

Поред магистралног пута већ постоји један АБ стуб који је погодан за инсталирање дијела
опреме за видео надзор и комуникационе опреме. Комуникациони линк треба да буде
усмјерен према стубу 2.
Други дио опреме се поставља на АБ стуб 2. На стубу АБ 2 постовљају се два микроталасна
линка, један према АБ стубу 1, а други према брду Биг.

Опрема за инсталацију
Мјесто
инсталације

Уређај

Намјена

1.

Камера
тип2

НИВО1

– Праћење саобраћаја смијер Мркоњић
Град

2.

Камера НИВО1-тип1

Праћење
саобраћаја
раскрснице према језеру

3.

Монтажни ормарић

Инсталација
активних
укључујући PoEсвич

4.

PoEсвич

4 портни, инсталира се у ормарић

5.

Микроталасни линк - Усмјерен према брду Баг
slave

6.

Микроталасни линк - Усмјерен према стубу 2
master

7.

Камера
тип2

8.

Камера НИВО1- тип1

Гро-план раскрснице – 1. дио

9.

Камера НИВО1- тип1

Гро-план раскрснице – 2. дио

10. АБ стуб 2

Монтажни ормарић

Инсталација
активних
укључујући PoEсвич

11.

PoEсвич

4 портни, инсталира се у ормарић

12.

Микроталасни линк - Усмјерен према стубу 1
slave

АБ стуб 1

НИВО1

гро

план
уређаја,

– Праћење саобраћаја смијер Јајце

уређаја,

Локација Баг
Мјесто
инсталације
1.
2.
3.

Уређај

Намјена

Микроталасни линк - Повезивање локација 2 и 3
master
Комуникациони
стуб

Микроталасни линк - Повезивање локације 4 и полицијске
master
станице
Монтажни ормарић

Инсталација
активних
укључујући PoEсвич

PoEсвич

4 портни, инсталира се у ормарић

Објекат полицијске станице
Мјесто
инсталације

Уређај

Намјена

уређаја,

1.

Камера НИВО1-тип1

Надзор простора испред објекта ПС

2.

Камера НИВО1-тип1

Надзор објекта ПС

Стропна
камеру
3.

Кровни носач

кутија

за Оригинал за камеру НИВО 1 Тип 1

Микроталасни линк - Усмјерен према комуникацоном стубу
slave
на локацији Биг

4.

Рачунар

5.

ТВ/монитор
Дежурна служба

6.

Снимач DSS

7.

PoEсвич 8 порт

Употреба система у реаланом времену,
администраторски и кориснички приступ
систему
Смјештање и заштита централног дијела
система

Спецификација уређаја са процјеном трошкова
Р
б.

Уређај

Карактеристике

Коли
чина

Камера
Ниво1
Тип1

- IP kamera u DOME kućištu
- senzor: CMOS
saprogresivnimskeniranjem
- Rezolucija:2 MP
- Kompresija video signala:
H.265/H.264
- Dan/Noć : Auto
- IR osvjetljenjedometaminimum30m
- fiksniobjektiv: 2.8 mm
- Vidniugao: H: 104°, V:57°
Automatskakompenzacijapozadinsko
gsvjetla: BLC/ HLC / WDR
- Podrškaza ONVIF, PSIA, CGI
- Korisnici: min. 10
- Ugrađenadetekcijapokreta
- Zaštita od prodiranjaprašinei
vlage:IP67
Antivandalzaštita: IK10
- Radnitemperaturniopseg:-30°C ~
+60°C iliširi
- Napajanje: 12VDC iPoE (802.3af)
- Potrošnja: <5W

8

Прикључ
на кутија

Оригинал уз камеру Ниво1 Тип1
IP 66, монтажа на стубни носач

6

Стубни
носач
камере

Оригинал уз камеру Ниво1 Тип1

6

Прикључ
на кутија

Оригинал уз камеру, монтажа на
строп Ниво1 Тип1

2

Камера
НИВО1 Тип
2

- IP kamera u Bullet kućištu
- senzor: CMOS
saprogresivnimskeniranjem
- Rezolucija:4 Mpx@30fps;
- Kompresija video signala: H.264+/H
.264
- Dan/Noć : Auto
- IR osvjetljenjedometaminimum40m
- objektiv:fiksni: 3,6 mm
- Vidniugao: 84°
Automatskakompenzacijapozadinsko
gsvjetla: BLC/ HLC / WDR
- Korisnici: min. 10

5

Прикључ
на кутија

- Ugrađenadetekcijapokreta
- Zaštita od prodiranjaprašinei
vlage:IP67
- Radnitemperaturniopseg:-30°C ~
+60°C iliširi
- Napajanje: 12VDC iPoE (802.3af)
Оригинал уз камеру НИВО1 Тип 2
IP 66, монтажа на стубни носач

5

Стубни
носач
камере

Оригинал уз камеру НИВО1 Тип 2

5

Камера
НИВО1 Тип
3

- IP kamera u Bullet kućištu
- senzor: CMOS
saprogresivnimskeniranjem
- Rezolucija:4 Mpx@30fps;
- Kompresija video signala: H.264+/H
.264
- Dan/Noć : Auto
- IR osvjetljenjedometaminimum40m
- objektiv:fiksni: 6 mm
- Vidniugao: 56°
Automatskakompenzacijapozadinsko
gsvjetla: BLC/ HLC / WDR
- Korisnici: min. 10
- Ugrađenadetekcijapokreta
- Zaštita od prodiranjaprašinei
vlage:IP67
- Radnitemperaturniopseg:-30°C ~
+60°C iliširi
- Napajanje: 12VDC iPoE (802.3af)
Оригинал уз камеру НИВО1 Тип 3
IP 66, монтажа на стубни носач

2

Стубни
носач
камере

Оригинал уз камеру

2

Камера
НИВО2

IP Camera
Rezolucija: 2 Megapixel Full HD
Kućište: Bullet
-WDR - Day/Night -ICR ,
3DNR,AWB,AGC,BLC , Auto iris
H.264/MJPEG Dual Stream, Onvif,
color:0 5Lux/F1.6, 0Lux/F1.6 (IR on),
1/2.8" CMOS progressive sensor
1920x1080, 25/30fps 1080p
(1920x1080p), Auto Iris 5.1~61.2
mm/F1.6~F3.0, 12x optickizum
Motorized lens,Horiz: 51.3º~4.64º,
alarm 2-in/1-out, audio 1-in/1-out,
Power:12VDC/24Vac and PoE<10W,
IR domet: Max IR LEDs lenght 100m
Micro SD slot memory max 64GB,
Zaštita od prašineivlage: IP66
Оригинал уз камеру НИВО2
IP 66, монтажа на стубни носач

Прикључ
на кутија

Прикључ

2

НИВО1 Тип 3
1

1

на кутија
Стубни
носач
камере

Оригинал уз камеру НИВО2

1

Камера
НИВО3

ANPR kamera:

1

Прикључ
на кутија

Оригинал уз камеру НИВО3
IP 66, монтажа на стубни носач

1

Стубни
носач
камере

Оригинал уз камеру НИВО3

1

- 3 Mpx HD ANPR kameraza 2 trakesa
CCD senzorom
Prepoznavanjeregistarskihtablicapribr
zinama do 200 km/h
- Optika: megapikselnaoptika, P Iris ,
C- tip priključka
- Dan/Noć: Auto ICR
- Kompresijaslike: H.264, MJEPG
- Video strim: 2048 x 1536 px @25 fps
- Podrškaza OSD meni
- kameratreba da
snimafotografijeregistarskihtablicana
SD
karticuiomogućipregledipretraživanje
tihsnimakanakarticiputem Internet
browsera
- U slučajuprekidaveze , kameratreba
da
snimafotografijeregistarskihtablicana
SD
karticuipouspostavivezesvesnimkepre
bacinauređajzamemorisanjevideaislik
a
- Ugrađeniinterfejsi: Eternet RJ45 x 2 ,
CVBS x 1 , mini USB x 2
- Ugrađeninterfejsza SD karticu
- Načindetekcijavozila: video
iinduktivnapetlja
- Alarm: 2 relejnaizlaza
- Ulazi: 8 optičkiizolovanihulaza
- U kućišteugrađeni: grijač, ventilator
i IR rasvjeta
- Optimalnaudaljenostdetekcijevozila:
18 - 25 m
- Napajanje: AC90V -AC 265V
- Potrošnja : <90W
- Radnitemperaturniopseg: - 40°C ~
+80°C / RH<90%
- Ugrađenazaštitaodimpulsa 6 KV
polinijinapajanja
Zaštita
od
prodiranjačvrstihpredmetaivlage:
IP66

Ормарић

IP66, димензије 600x500x250 5
mm, sa уграђеним осигурачем
10А/250V и три монофазне –
шуко
утичницаме,
редном
стезаљком 2,5 квадрата, плочом
за монтажу и бравицом
Fibreglass reinforced polyester
Enclosure (GRP), RAL7035 colour,
IEC 62208Mechanical (Impact)
Resistance, IK10,
IEC-62262
Protection against dust-water IP66
IEC-60529
Double Insulation
Classe II
EN 60439-1
Corrosion resistance Yes
IEC 60068-2-30
Thermal Class A
UNE21305
Self
extinguishing
material
960º IEC 60695-2
Temperature Range
-30º
+105º IEC 60670
Rated Voltage 1.000V IEC 604395

Свич PoE8- 8 RJ45 PoE portsoptions: auto- 2
sensing IEEE 802.3af/at, 8 port
портни
PoE/PoE+ and 24V passive PoE
60W PoE budget

Свич PoE4 - Свич PoE4 -портни
портни

4

Микротала Ruter vanjsku montažu sa 5
сни линк - nosačem i napajanjem
slave
CPU nominalna frekvencija 720
MHz
CPU jezgra 1
RAM 128 MB
10/100/1000 Ethernet port 1
Wireless standardi 802.11ac
Antena gain 16 dBI, 60 stepeni
outdoor
Mикротала Ruter vanjsku montažu sa 3
сни линк - nosačem i napajanjem
master
CPU nominalna frekvencija 720
MHz
CPU jezgra 1

RAM 128 MB
10/100/1000 Ethernet port 1
Wireless
802.11a/n/ac

standardi

Antenna gain DBI 13, 90stepeni
outdoor
ТВ/монито
р

42“, HDMI улаз, зидни носач

1

Рачунар

Графичка картица са 2 HDMI 1
излаза, монитор 24"

Снимач
DSS,
хардвер,
софтвер и
HDD
за
похрањива
ње
снимака

Da podržava sve kamere, 1
uključujući sve opcije na ANPR
kameri- NIVO 3. DSS -T (Digital
Surveillance
System
For
Transportation) • Podržava:
DVR,NVR,IPC i ITC kamere ,
EVS, tastaturni i kontroler za
video zid • record rate
100Mbps• podržava 50 ITC
Pregled uživo: maks. 4 kan. ,
pogleda x 264 • Plejbek: max
36 kan. • TV zid: Pregled
uživo,plejbek, PTZ kontrola i TV
zid kontrola • Osobine:
konfigurianje ANPR kamera,
prikazivanje
reg.
tablica,
podataka o brzini i boji vozila,
prolazak kroz crveno svjetlo ,
prekoračenje
brzine
,
pretraživanje "black" i "white"
lista •
2*Seagate BarraCuda SATA III
HDD • 2.5" 4TB • Cashe
128 MB • Rotation: 5400 RPM
1*Seagate BarraCuda SATA III
HDD • 2.5" 1TB • Cashe
128 MB • Rotation: 5400 RPM

Самоносив Категорија 5Е или боља, са 300 м
и
UTP челичном сајлом или жицом.
кабал
Могућност
кримповања
конектора RJ 45 одговарајуће
категорије.
Отпоран
на
услове околине (предвиђен
за вањску монтажу)

Конектори
RJ45

Категорије као UTP кабал

Потрошни
материјал

Разни вијци, перфорирана
трака, типле,,,,

50
ком

Камере изабране за НИВО1 тип 1 су интелигентне антивандал камере, широког објектива,
са добром ноћном видљивошћу.Могу се монтирати директно на монтажни
ормарић.Камере НИВО 1 тип 2 и 3 су камере у BULLET кућишту резолуције 4MP. За тип 3 је
предвиђен објектив ужег снопа (6мм).
Камере за НИВО2 су камере са великим оптичким зумом, уграђеним рефлектором
великог домета и за вањску монтажу (све у једном). За НИВО3 је одабрана камера са
интегрисаном аналитиком препознавања таблица и локалном меморијом, тако да у
случају квара на линку, сервер може накнадно да синхронизује слике, те на тај начин је
обезбијеђен континуитет у препознавању.
Сервер (снимач DSS) за снимање и обраду података је изабран тако да подржава све
типове камера, тако да је могуће управљати свим камерама са једног мјеста, као и
синхронизовано прегледати различите типове камера. Сервер подразумијева хардвер и
софтвер.
Рачунар је изабран на основу препорука произвођача сервера. Рачунар и монитор за
праћење и преглед камера ће бити смјештене у просторије дежурне службе ПС Мркоњић
град.
Број мокроталасних рутера је одређен на основу позиција камера, и може да незнатно
варира у зависности од добијених дозвола за монтажу опреме.
Елаборат НЕ САДРЖИ податке о извођењу напајања на поједине локације, потребним
носачима, односно стубовима за постављање опреме, те податке о евентуалним
грађевинским радовима.Елаборат није обухватио цијене набавке потрошног материјала
(перфорираних трака за монтажу, вијака, напојних и UTP каблова).
У елаборату се подразумијева да ће на овим стубовима бити обезбијеђено стално
напајање електричном енергијом.
За пренос података планирани су бежични микроталасни линкови. За ове уређаје
потребна је оптичка видљивост. Због тога је као чвориште одабран комуникациони стуб
на Баг гдје би се инсталирали master линкови.
Због свакодневног напредовања технологије, прије покретања процедуре набавке
потребно је прегледати расположивост и цијене уређаја на тржишту, јер је могуће да се на
тржишту појаве новији и бољи уређаји по нижим цијенама.

