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„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ д.о.о. Нови Сад, Булевар ослобођења број 5 

 
ЗАХТЕВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ ЗНП-У-18/2022-МС 

 
 
 
 
 
 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

 

Број набавке: ЗНП-У-18/2022-МС 

Врста поступка набавке:  Набавка на коју се ЗЈН не примењује (члан 27. став 1. тачка 1.) ,           
са циљем закључења уговора. 

Предмет набавке: Услуге одржавања система за контролу приступа и евиденцију радног 
времена  
 

ЦПВ: 50000000- Услуге одржавања и поправки 

Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда- критеријум цена.  

 

Контакт лице:  
Милица Стојиљковић 
Е - mail адреса: milica.stojiljkovic@transportgas-srbija.com  
Телефон: 064/888-3971 
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2. ОПИС УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

 
Предмет набавке је oдржавањa функционалности система за контролу приступа и евиденцију радног 
времена на објектима Транспортгас Србија д.о.о. Нови Сад, на 7 локација:  

- Рајкова број 13а, Београд;  
- Пут Шајкашког одреда број 3, Нови Сад;  
- Булевар ослобођења број 5, Нови Сад;  
- Баваништански пут бб, Панчево;  
- Димитрија Туцовића број 8, Панчево;  
- Башаидски друм бб, Кикинда и  
- Београдска број 13, Зрењанин.    
 

Постојећи софтвер и хардвер за евиденцију радног времена и контролу приступа (ПАЦС систем) је у 
потпуности развијен за потребе, и у складу са спецификацијом захтева предузећа „Транспортгас 
Србија д.о.о. Нови Сад“ , од стране Института Михајло Пупин, Аутоматика.  
 
Карактеристике инсталиране опреме су следеће : 
- опрема која је инсталирана подржава МИФАРЕ технологију; 
- терминали за евиденцију радног времена и контролу приступа могу радити у дуалном режиму. 
Терминал може бити контролисан од стране сервиса који се налази на централном серверу (редован 
рад) или у случају престанка рада мреже, сам доносити одлуке (стандалоне). У том случају 
регистрације се памте у меморији терминала и по успостављању мреже сервис преноси податке са 
терминала на сервер и преузима управљање над њим 
- терминал има улазну и излазну антену на којој се налази дисплеј са тачним временом 
- приликом регистрације антена се огласава звучним и светлосним сигналом 
 
Карактеристике инсталираног софтвера су следеће : 
- подаци се смештају у постојећу, јединствену Oracle базу података; 
- софтверски пакет је wеб-орјентисан; 
- софтверски пакет је модуларан тако да се приступ корисника утврђује на нивоу модула; 
- софтверски пакет је високо параметризован, што значи да омогућује кориснику системска 
подешавања и конфигурисања, као и различита подешавања функционалности тастера зависно од 
приступне тачке на којој су уређаји постављени (без додатног програмирања); 
- програмски модул за администрацију омогућује софтверско дефинисање функционалности тастера 
за избор догађаја на уређајима за евиденцију присутности на појединим локацијама/објектима. 
 

Одржавање ПАЦС система треба да подразумева спровођење превентивних периодичних 
прегледа и контролу рада свих елемената система (два пута годишње), како хардвера тако и софтвера, 
и дијагностику квара. Превентивно одржавање обухвата и следеће активности: тестирање програма, 
израда бацкуп-а базе података, преглед опреме, као и сва потребна мерења и испитивања; 

 
 Такође, неопходно је и корективно одржавање, услед евентуалног квара, по позиву Наручиоца 
корисника система. Корективно одржавање се обавља у току редовног радног времена а у изузетним 
ситуацијама и ван радног времена. 
 

Изабрани Понуђач  даје комплетну услугу на одржавању ПАЦС-а и у том циљу: 
- Чува копије актуелног системског и апликативног софтwаре-а, 
- Обезбеђује потребну стручну радну снагу и превозна средства, 
- Обезбедјује техничку подршку. 
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3. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА  
 
Понуђач мора да испуни следеће услове: 
1. Захтев: Да не постоје основи за искључење привредног субјекта из поступка набавке из члана 111. 
ЗЈН. 
      Доказ: изјава (образац бр.4). 
 
2. Захтев: Да је понуђач произвођач хардвера, као и аутор / власник/носилац права располагања 

софтверским кодом, у складу са чланом 117. ЗЈН  

    Доказ: изјава (образац бр.4) са пратећом документацијом (о власништву и ауторским правима).  

УПУТСТВО О НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА УСЛОВА 

Понуђач доказује захтеване критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта о 

непостојању основа за искључење привредног субјекта из поступка набавке из члана 111. ЗЈН 

достављањем изјаве (образац бр. 4 ). 

Понуђач доказује захтеване критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта у складу са 

чланом 117. ЗЈН  достављањем изјаве (образац бр. 4 )  са пратећом документацијом (о власништву 
и ауторским правима).  

Наручилац може захтевати од изабраног понуђача да достави све доказе о испуњености 

захтеваних критеријума за квалитативни избор привредног субјекта. 

 
 
 

4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
Понуђач подноси понуду тако што попуњава и потписује дате обрасце и доставља их путем поште на 
адресу Наручиоца:  

ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА ДОО 

Булевар ослобођења 5 

21000 Нови Сад 

 

Са назнаком:  „ПОНУДА ЗА НАБАВКУ БРОЈ ЗНП-У-18/2022-МС- НЕ ОТВАРАТИ“ 

 

ИЛИ 

  

на е-маил адресу:  milica.stojiljkovic@transportgas-srbija.com 

Понуду доставити најкасније до 30.12.2022.године до 12,00 сати.  

 
Понуда мора да садржи: 
Образац 1: Образац понуде 
Образац 2: Образац структуре цене 
Образац 3: Модел уговора 
Образац 4: Образац изјаве о испуњености  критеријума за квалитативни избор привредног субјекта 
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ОБРАЗАЦ 1 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда број: _____________ од ___ . ___ .2022. год. за набавку услуге: Услуге одржавања система за 
контролу приступа и евиденцију радног времена, број ЗНП-У-18/2022-MС 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача 
 

Адреса 
 

Име и презиме особе за контакт 
 

Електронска пошта 
 

Телефон 
 

ПИБ 
 

Матични број 
 

Текући рачун  
 

Пословна банка 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора: 
 

Врста правног лица (заокружити) 

микро мало 

средње велико 

физичко лице  

Понуду подноси (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) 

Самостално 

Са подизвођачем 

Као заједничку понуду 
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ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ 

Укупна понуђена цена без ПДВ: ________________ РСД 

Износ ПДВ (____%): ________________РСД 

Укупна понуђена цена са ПДВ: _________________РСД 

Рок важења понуде (услов: не краће од 30 
дана од дана отварања понуда) 

________________ дана 

Начин и рок плаћања: 
(Услов: одложено најмање 15 и не дуже од 
45 дана од дана промета на основу фактуре 
коју издаје добављач) 

Одложено ______ дана 

Рок извршења појединачне услуге 
превентивног одржавања  (услов: 
не дуже од 7 календарских дана од дана 
писменог позива упућеног од Наручиоца) 

_______ дана од дана писменог 
позива упућеног од Наручиоца 

Рок извршења појединачне услуге 
корективног одржавања (услов: 
не дуже од 7 календарских дана од дана 
писменог позива упућеног од Наручиоца) 

_______ дана од дана писменог 
позива упућеног од Наручиоца 

Гаранција за извршени рад  и уграђене 
резервне делове и материјал, за корективно 
одржавање  
(услов: не мање од 12 месеци од дана уградње) 

_______ месеци од дана уградње 

 

 

 

 

                     ________________                                                                    __________________________________ 

        Датум                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача  
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ОБРАЗАЦ 2 
 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 
 
 
На основу захтева за набавку број ЗНП-У-18/2022-МС у поступку набавке на коју се ЗЈН не примењује (члан 27.став 1. тачка 1.) за 
услуге одржавања система за контролу приступа и евиденцију радног времена, подносимо финансијску понуду како следи: 
 
 
Табела 1. Превентивно одржавање  

Ред. 
Бр. 

 

ОПИС УСЛУГА  
Јед. 

мере 
Количина 

Јединична 
цена без 

ПДВ 

Јединична цена 
баз ПДВ за дату 

количину 

1. Превентивно одржавање система на локацији Аутопут 11, Београд  ком 2   

2. 
Превентивно одржавање система на локацији Булевар ослобођења број 5 и Пут 
Шајкашког одреда број 3, Нови Сад 

ком 2 
  

3. 
Превентивно одржавање система на локацији Димитрија Туцовића број 8 и 
Баваништански пут бб, Панчево 

ком 2 
  

4. Превентивно одржавање система на локацији Башаидски друм бб, Кикинда ком 2   

5. Превентивно одржавање система на локацији Београдска број 13, Зрењанин ком 2   

Укупна цена услуге превентивног одржавања  без ПДВ:  

ПДВ (у % и номинално):  

Укупна услуге превентивног одржавања  цена са ПДВ:  

 
 

Напомена: Укупна цена садржи све трошкове које понуђач има у извршењу предметне услуге – превентивног одржавања 
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Табела 2. Корективно одржавање – услуга и резервни делови 

Ред. 
Бр. 

 
ОПИС УСЛУГА 

Јед. 
мере 

Кол. 
Број 

радних 
сати 

Јединична 
цена норма 

сата без ПДВ-
а (дин/сат) 

Јединична 
цена 

норма сата 
са ПДВ-ом 
(дин/сат) 

Вредност 
услуге 

без ПДВ-
а (дин.) 

Вредност 
услуге са 
ПДВ-ом 
(дин.) 

Јединична 
цена рез. 
дела без 

ПДВ-а 
(дин.) 

Јединична 
цена рез. 
дела са 
ПДВ-а 
(дин.) 

Укупна 
цена без 

ПДВ-а 
(дин.) 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 
(дин.) 

1. 
Замена терминала за 
евиденцију радног 
времена 

ком 1 
         

2. Замена антене терминала ком 1          

3. 
Замена стоног РФИД 
читача  

ком 1 
         

4. Замена рампе за возила  ком 1          

5. 
Замена стубића рампе за 
возила  

ком 1 
         

6. Замена напајања за рампу ком 1          
7. Замена паник тастера ком 1          

8. 
Замена електромагнетног 
прихватника са Л носачем 

ком 1 
         

9. 
Замена разводног ормана 
за терминал 

ком 1 
         

10. 
Замена ИД картица, 
Мифаре, ПВЦ,  са колор 
двостраном стампом 

ком 1 
         

Укупна цена услуге корективног одржавања без ПДВ:  

ПДВ (у % и номинално): 
 

Укупна цена услуге корективног одржавања са ПДВ: 
 

 
НАПОМЕНА: 
Табела 2 представља списак уобичајених и најчешћих услуга и резервних делова/материјала за случајеве кварова.  Наведене 
јединичне цене ће се у случају потребе за наведеним услугама и деловима/материјалима примењивати приликом 
извршења уговора. 
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                  Табела 3. Корективно одржавање – радни сат 

Ред. 
Бр. 

 
ОПИС УСЛУГА Јед. мере Количина 

Јединична 
цена радног 
сата без ПДВ 

Јединична цена 
радног сата са ПДВ 

1. Ангажовање инжењера по једном радном сату Радни сат 1   
2. Ангажовање техничара по једном радном сату Радни сат 1   
3. Цена радног сата за рад ван радног времена Радни сат 1   
4. Цена радног сата за рад викендом и државним празником Радни сат 1   

 
 
          Табела 4. Корективно одржавање – цена доласка службеним возилом 

Ред. 
Бр. 

 
ОПИС УСЛУГА 

Јед. 
мере 

Количина 
Јединична 

цена без ПДВ 
Јединична цена са 

ПДВ 
1. Цена доласка службеним возилом км 1   

 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

Ред. 
Бр. 

НАЗИВ УСЛУГЕ 
 Укупна цена без 

ПДВ-а (дин.) 
ПДВ (дин.) 

Укупна цена са 
ПДВ-ом (дин.) 

1. Укупна цена услуге превентивног одржавања (Табела 1.)    

2 Укупна цена услуге корективног одржавања  (Табела 2.)    

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА УСЛУГЕ ПРЕВЕНТИВНОГ И КОРЕКТИВНОГ ОДРЖАВАЊА БЕЗ ПДВ: 
 

ПДВ (у % и номинално):  

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА УСЛУГЕ ПРЕВЕНТИВНОГ И КОРЕКТИВНОГ ОДРЖАВАЊА СА ПДВ:  

 

 
 
 
 
 

                                            _____________                                                                                               ______________________________                  

Датум                                                                                        Потпис овлашћеног лица понуђача  
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ОБРАЗАЦ 3 
 
 

МОДЕЛ УГОВОРА  
Услуге одржавања система за контролу приступа и евиденцију радног времена 

ЗНП-У-18/2022-МС 
 

закључен у Новом Саду, између: 

1. „Транспортгас-Србија” ДОО Нови Сад 

са седиштем у Новом Саду, Булевар ослобођења бр. 5 

ПИБ 109127075  

МБ 21129542 

ЈБКЈС: 74762 

кога заступа: ВД директора, Зоран Јовчић 

(у даљем тексту: Наручилац) 

и 

2. ___________________________________________,   

Са седиштем у ___________________, улица ___________________ 

ПИБ ______________,  

МБ_________________ 

кога заступа _________________ 

(у даљем тексту: Добаљач или Извршилац услуге) 

(заједнички назив: уговорне стране) 

 

УВОДНЕ КОНСТАТАЦИЈЕ 

Члан 1. 

       Уговорне стране заједнички констатују: 

- Да је Наручилац у складу са чл. 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. 
Гласник РС” бр. 91/19 - у даљем тексту ЗЈН) спровео поступак набавке на коју се ЗЈН не 
примењује - Услуге одржавања система за контролу приступа и евиденцију радног 
времена, бр. ЗНП-У-18/2022-MС; 

- Да је Добављач доставио понуду бр. __________ од _________ 2022. године која чини саставни 
део овог Уговора (у даљем тексту Понуда); 

- Да прихваћена понуда у потпуности одговара техничким и другим условима из захтева 
за понуду; 

- Да је Наручилац на основу извештаја о поступку набавке бр. __________ од _________ 2022. 
године изабрао понуду Понуђача као најповољнију за набавку услуге из члана 1. овог 
Уговора. 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Члан 2. 
Предмет овог Уговора је пружање услуге одржавања система за контролу приступа и 
евиденцију радног времена на објектима Наручиоца (у даљем тексту: ПАЦС систем), у складу 
са описом услуга и техничком спецификацијом из захтева за понуду и прихваћеном понудом 
изабраног Добављача. 
Локације ПАЦС система: 

- Рајкова 13а, Београд;  
- Пут Шајкашког одреда број 3, Нови Сад;  
- Булевар ослобођења број 5, Нови Сад;  
- Баваништански пут бб, Панчево;  
- Димитрија Туцовића број 8, Панчево;  
- Башаидски пут бб, Кикинда и  
- Београдска број 13, Зрењанин.    

 
 
ЦЕНА- УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ 

Члан 3. 
Уговорена вредност за услуге из члана 2. овог Уговора износи  _____________   динара без 
урачунатог ПДВ-а. (Уговорена вредност је лимитирана износом процењене вредности -
попуњава Наручилац). 
За услуге из члана 2. овог уговора уговарају се јединичне цене које је Добављач приказао на 
обрасцима „Образац Понуде“ и „Образац структуре цене“ и чине саставни део овог уговора. 
Исказане јединичне цене су без пореза на додату вредност. 
Исказане цене су фиксне и не могу се мењати за сво време трајања Уговора. 
Резервни делови и нова oпрема, који нису обухваћени Обрасцем структуре цене су предмет 
посебне-допунске понуде. Уколико се током експлоатације система утврди потреба за 
унапређење ефикасности ПАЦС система, Добављач ће на основу посебно исказане и 
прихваћене понуде од стране Наручиоца извршити неопходне корекције на систему 
Наручилац задржава право да уговорену вредност из става 1 овог члана не реализује у 
потпуности уколико потреба за услугом из члана 2. овог уговора буде мањег обима, без 
штетних последица по Наручиоца. 
Потреба Наручиоца за обимом услуга које су предмет овог уговора, а тиме и коначна уговорна 
обавеза Наручиоца ће се констатовати по коначном обрачуну за извршене услуге. 
 
 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 
Плаћање се врши након извршења појединачне услуге. 
Рок плаћања је одложен _______ дана од дана промета на основу фактуре коју издаје добављач. 
Основ за плаћање је веродостојан рачун Добављача уз који је приложен оверен извештај о 
извршеним  услугама. 
Уплата се врши на текући рачун Добављача број _________________________________ који се води код 
банке __________________________ у ____________________. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ 
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Члан 5. 
Рок за извршење појединачне услуге превентивног одржавања је ____ календарских дана 
рачунајући од дана пријема писаног појединачног позива од стране Наручиоца. 
 

Рок за извршење појединачне услуге корективног одржавања је ____ календарских дана 
рачунајући од дана пријема писаног појединачног позива од стране Наручиоца. 
 

ГАРАНЦИЈЕ ЗА ИЗВРШЕНИ РАД И УГРАЂЕНЕ ДЕЛОВЕ И МАТЕРИЈАЛ 

 

Члан 6. 

Добављач даје гаранцију за извршени рад и уграђене резервне делове и материјал, за корективно 
одржавање       месеци. 
 

Гаранција за извршени рад и уграђене резервне делове и материјал из претходног става 
почиње да тече од дана уградње. 

 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

Члан 7. 
Добављач се обавезује да:  

- Услугу из члана 2. овог Уговора изврши стручно, квалитетно и у складу са понудом, 
захтевом за набавку и важећим прописима за ову врсту услуга у циљу трајног 
обезбеђења потпуне расположивости и функционалности ПАЦС у целини; 

- Одреди одговорна лица/организациону целину која су задужена за праћење 
реализације превентивних прегледа и за непосредну везу са Наручиоцем; 

- Угради нове и оригиналне резервне делове;  
- Наручиоцу достави фактуру уз коју је приложен оверен извештај о извршеним  

услугама. 
 
 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 8. 

Наручилац се обавезује да: 

- Одреди одговорно лице за дужено за праћење реализације послова на одржавању и 
непосредну везу и о томе писмено обавести Добављача. 

- Добављачу достави бројеве телефона и е-маил адресу на које се могу доставити 
информације о времену доласка на интервенције; 

- Пружи све релевантне информације неопходна за извршење услуге; 
- Од Добављача прими изведене радове тако што ће одговорно лице за праћење 

реализације послова оверити извештај о изведеним радовима, сачињен од стране 
Добављача. 

- Изврши плаћање у складу са чланом 4. овог Уговора. 
 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 9. 
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Свака уговорна страна може отказати овај уговор са отказним роком од 30 дана од дана 
достављања писменог обавештења другој уговорној страни. 
  

Пре раскида уговора, уговорне стране су дужне да заврше започете послове, односно измире 
своје обавезе. 
 

Наручилац има право да једнострано откаже овај уговор у свако доба и без отказног рока, ако 
Добављач не извршава обавезе у складу са понудом и на уговорени начин, о чему ће писмено 
обавестити Добављача. 
 

ВИША СИЛА 

Члан 10. 
У случају више силе, односно околности и догађаја изван контроле уговорних страна, а које 
спречавају или ометају правилно извршење и које нису постојале у време потписивања овог 
уговора, искључује се одговорност уговорних страна. 
Као виша сила сматрају се околности предвиђене законом. 
 
Уговорна страна погођена вишом силом дужна је да писменим путем одмах обавести другу 
уговорну страну о појави више силе, њеној природи, могућем трајању и последицама. 
Уговорна страна погођена вишом силом обавезна је да докаже постојање више силе 
веродостојним документима.  
 
Уколико виша сила буде трајала више од 3 (три) месеца, Наручилац и Добављач ће се 
договорити о решењу настале ситуације. 
 

РЕШАВАЊЕ НЕПОСРАЗУМА 

Члан 11. 
Сви евентуални неспоразуми који настају из овог Уговора и поводом њега, разматраће се на 
пријатељски начин. У случају спора уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом 
Саду. 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 12. 
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања и закључује се на период од 12 месеци. У 
случају да уговорна вредност буде испуњена пре истека рока од 12 месеци престаје важност 
овог уговора. 
 
На све што уговорне стране нису регулисале овим Уговором, примењиваће се непосредно 
одредбе Закона о облигационим односима. 
 
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свакој уговорној страни 
припада по 3 (три) примерка. 
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                 ДОБАВЉАЧ                                                                                                   НАРУЧИЛАЦ 

 

_________________________________                                                                       __________________________________ 

     (име, презиме, функција)                                                                                      В.Д. Директор 

                                                                                                                                             Зоран Јовчић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБРАЗАЦ 4 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ  
ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА 

 
 

 
Понуђач ____________________________________________________ у поступку набавке на коју се ЗЈН не 
примењује, у складу са чланом 27. став 1. тачка 1.,  за набавку  Услуге одржавања система за 
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контролу приступа и евиденцију радног времена број ЗНП-У-18/2022-MС, под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
 

ИЗЈАВУ 
 

1) Не постоје основи за искључење привредног субјекта из поступка набавке из члана 111. 
ЗЈН. 
 

2) Привредни субјект – даље Понуђач, испуњава критеријуме за избор привредног 
субјекта, и то: 
 
2.1 Испуњеност услова за обављање професионалне делатности у складу са чланом 117. 
ЗЈН: 

Опис захтева: Да је понуђач произвођач хардвера, као и аутор / власник/носилац права 
располагања софтверским кодом 

 

 
 
                                                                                              ________________________________ 

                                                                                                    Назив понуђача    
 
                                                                                         ________________________________ 

                                                          Овлашћено лице понуђача 
 

                                                                                    ______________________________________ 
                                                        Својеручни потпис овлашћеног лица 

 

 

 

 

 


