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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 

68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 
гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-378/2016-1 и Решења 
о образовању комисије за јавну набавку 404-378/2016-2, Јавно предузеће „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ 
Београд, Булевар краља Александра број 282 (у даљем тексту: Наручилац), у року предвиђеном 
за подношење понуда, врши измену и допуну конкурсне документације за јавну набавку мале 
вредности: 

 

 
НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ОПРЕМЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА 

ОПСЕРВАЦИЈУ САОБРАЋАЈА 
Број јавне набавке: 151/2016 

 

У поглављу III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈA), КОЛИЧИНА 
ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, 
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, мења се у целости тако да сада гласи: 
 
I ПРЕДМЕТ 

Предмет набавке резерних делова и опреме за одржавање система за опсервацију 
саобраћаја су набавка оригиналних резерних делова и уређаја и сервис опреме аутоматских 
бројача саобраћаја (АБС) типа QLTC-10C чији произвођач је фирма „МИКРОБИТ” д.о.о., Мурска 
Собота из Словеније, укључујући и специјaлистичку дијагностику, испитивање и поправку – 
сервис делова, уређаја и опреме за  расположиве  предметне АБС у власништву ЈППС а по 
упутству произвођача. 
 
II СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА 
 

Списак резерних делова и опреме за одржавање система за опсервацију саобраћаја - 
аутоматских бројача саобраћаја (АБС) типа QLTC-10C чији произвођач је фирма  „MIKROBIT” 
d.o.o., Мурска Собота из Словеније, који су у експлоатацији, постављени на путној мрежи 
Републике Србије (државни путеви I и II реда) 

 

Ред.бр. Део – oпис 

1. 
Уређај за бројање и категоризацију возила QLTC-10C или одговарајући 

компатибилан са постојећим хардвером и софтвером у систему АБС 
у ЈППС 

2. 
GSM/GPRS антена за бројач саобраћаја QLTC-10C или одговарајућа  

компатибилна са постојећим хардвером 

3. 
Прикључни конектор за уређај за бројање саобраћаја QLTC-10C или 

одговарајући компатибилан са постојећим хардвером 

4. 
Сет каблова за уређај за бројање и категоризацију возила QLTC-10C или 

одговарајући компатибилан са постојећим хардвером 

5. 
Соларни панел за напајање бројача саобраћаја QLTC-10C или одговарајући 

компатибилан са постојећим хардвером 

6. 
Сет каблова за соларни панел (за напајање бројача саобраћаја QLTC- или 

одговарајући компатибилан са постојећим хардвером) 

7. 
Јединица за напајање – већа (за напајање бројача саобраћаја QLTC-10C) или 

одговарајућа компатибилна са постојећим хардвером 

8. 
Мали монтажни ормарић за соларно напајање (за бројач саобраћаја QLTC-10C 

или одговарајући компатибилан са постојећим хардвером) 
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9. 
Бравица за закључавање ормарића (у који је смештен бројач саобраћаја QLTC-

10C) или одговарајућа компатибилна за уградњу  са постојећим 

10. Дијагностика и испитивање бројача саобраћаја QLTC-10C и пратеће опреме 

11. Поправка-сервис бројача саобраћаја QLTC-10C и пратеће опреме 

 
III ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ МОРАЈУ ДА ИСПУНЕ: 
 

1. Понуђач понудом мора да обухвати сва тражена добра по спецификцији односно  да 
задовољи захтеве по опису са техничко-експлоатационим карактеристикама и 
количинама. 

2. Понуђач мора да обезбеди ваљану техничку документацију (кључни изводи на српском 
језику) за употребу и одржавање делова, уређаја и опреме - аутоматских бројача 
саобраћаја (АБС) типа QLTC-10C чији произвођач је фирма „МИКРОБИТ” д.о.о., Мурска 
Собота из Словеније. 

3. Понуђач даје – обезбeђује гарантни рок за испоручене нове или поправљене - 
сервисиране делове, уређаје и опрему у трајању од најмање 3 године од дана испоруке 
истих односно од дана пријема робе од стране Наручиоца. 

 
IV ОПИС ПОСЛОВА И АКТИВНОСТИ  
 

1. Понуђач је дужан да по захтеву (писаним путем или путем електорнске поште) Наручиоца, 
испоручи Наручиоцу резервне делове, уређаје и опрему за одржавање система за 
опсервацију саобраћаја - аутоматских бројача саобраћаја (АБС) типа QLTC-10C  
произвођача „МИКРОБИТ” д.о.о., Мурска Собота из Словеније, са припадајућом 
документацијом. 

2. Понуђач је дужан да по захтеву (писаним путем или путем електронске поште) Наручиоца, 
изврши преузимање, испитивање, дијагностику, поправку-сервис и испоруку  делова, 
уређаја и опреме расположивих предметних АБС, у власништву ЈППС, типа QLTC-10C 
произвођача „МИКРОБИТ” д.о.о., Мурска Собота из Словеније. 

3. Примопредаја између Понуђача и Наручиоца се врши уз одговарајућу пропратну 
документацију у складу са системом квалитета Наручиоца. 

4. При испоруци елемената предметне набавке од стране Понуђача врши се визуелна и 
функционална провера комплетности и  исправности истих од стране Наручиоца.    

 
V МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ  

Специјaлистичка дијагностика, испитивање и поправка - сервис делова, уређаја и опреме 
расположивих предметних АБС у власништву ЈППС се обављају код Понуђача, а у посебним 
случајевима и код Наручиоца (у посторијама ЈППС или на бројачким локацијама). 

 
VI ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ  

Количину и врсту резерних делова, уређаја и опреме предметних АБС из спецификације 
добара (из приложене табеле) који ће се набављати, одређује Наручилац према тренутној 
потреби посла Наручиоца, а у складу са документима система квалитета Наручиоца. 

 
VII ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА 
 

1. Понуђач гарантује да ће вршити испоруке или преузимања елемената предметне набавке 
по захтеву Наручиоца. Количину и врсту резерних делова, уређаја и опреме предметних 
АБС за испоруку одређује Наручилац према тренутној потреби посла  Наручиоца. 

2. Понуђач се обавезује да Наручиоцу елементе предметне набавке испоручује или 
преузима на адреси пословног објекта ЈППС - „Газела’’, Бродарска бб, Нови Београд. 

3. Понуђач гарантује испоруку елемената предметне набавке Наручиоцу у року који није 
дужи од 30 (тридесет) дана од дана пријема захтева Наручиоца. 
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Понуђач уз испоручене нове резерне делове, уређаје и опрему аутоматских бројача саобраћаја 
(АБС) типа QLTC-10C - „МИКРОБИТ” д.о.о., Мурска Собота из Словеније, обезбеђује 
одговарајућу пратећу документацију - оверени гарантни лист, отпремница и др. Сви испоручени 
елементи морају на себи имати ознаку произвођача. 

4. Понуђач се обавезује, да у случају појаве отказа-квара у раду на испорученим  новим  
резерним деловима, уређајима и опреми због скривене мане, или појаве отказа-квара на 
старим-постојећим због неквалитетно изведених испитивања, дијагностике и поправки - 
сервиса делова, уређаја и опреме предметних расположивих  АБС у власништву ЈППС,  
исте отклони у року од три дана од дана  пријаве отказа-квара од стране Наручиоца 
писаним путем или путем е-маила, или да предметне  делове, уређаје или опрему у отказу 
замени новим без надокнаде док траје гарантни период за испоруку истих, односно да 
сноси све трошкове везане за отклањање  предметног отказа. Сви потребни радови, 
средства и ресурси за извођење горе наведених послова су обавеза и одговорност 
Понуђача. 

5. Понуђач по отклањању евентуалних рекламација стиче право и врши фактурисање 
Наручиоцу месечно за испоручене елементе предметне набавке. 

6. Понуђач се обавезуе да рок испоруке задовољава  рок за решавање проблема или 
отклањање квара сагласно захтеву Наручиоца до 30 дана од дана  достављеног захтева 
Наручиоца.   

 
VIII ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 
 

1. Наручилац се обавезује да тачно и ажурно врши доставу захтева (поруџбина) за испоруку 
елемената предметне набавке Понуђачу.   

2. Наручилац задржава право да захтева од Понуђача испоруке елемената предметне 
набавке сукцесивно - по потреби посла односно по врсти и количини коју одреди 
Наручилац. 

3. При испоруци елемената предметне набавке од стране Понуђача, Наручилац врши  
визуелну и функционалну проверу комплетности и исправности истих.  

4. Наручилац задржава право рекламације Понуђачу. 
 
IX ЦЕНЕ УСЛУГА И ТРОШКОВА 

 
Понуђач нуди Наручиоцу за Набавку резерних делова и опреме за одржавање 

система за опсервацију саобраћаја укупну цену која представља збир цена за позиције од ред. 
бр.1  до 41 по спецификацији добара.    
 

Сви трошкови се зарачунавају   уз приложене копије рачуна даваоца услуге.  
Цена за дијагностику и испитивање делова, уређаја и опреме система за опсервацију 

саобраћаја-аутоматских бројача саобраћаја (АБС) типа QLTC-10C чији произвођач је фирма  
„MIKROBIT” д.о.о., Мурска Собота из Словеније се рачуна по једној интервенцији Понуђача 
односно по једном захтеву Наручиоца и цена је иста без обзира на време потребно за 
испитивање и дијагностику.   

Цена за поправку-сервис делова, уређаја и опреме система за опсервацију саобраћаја-
аутоматских бројача саобраћаја (АБС) типа QLTC-10C чији произвођач је фирма  „МИКРОБИТ” 
д.о.о., Мурска Собота из Словеније се рачуна по једној интервенцији Понуђача   односно по 
једном захтеву Наручиоца и цена је иста без обзира на време потребно за поправку и број 
уграђених делова (отпорници, кондензатори, транзистори, тиристори, процесори и друго). 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА 

Ред. 
бр. 

Део - опис 
Јед. 
мере 

Кол. 
Јединична 

цена 
(без ПДВ-а) 

Укупна цена 
(без ПДВ-а) 

1. 

Уређај за бројање и категоризацију возила 
QLTC-10C или одговарајући 
компатибилан са постојећим 

хардвером и софтвером у систему 
АБС у ЈППС 

Ком. 3 

 

 

2. 

GSM/GPRS антена за бројач саобраћаја 
QLTC-10C или одговарајућа  
компатибилна са постојећим 

хардвером 

Ком. 5 

 

 

3. 

Прикључни конектор за уређај за бројање 
саобраћаја QLTC-10C или 

одговарајући компатибилан са 
постојећим хардвером 

Ком. 3 

 

 

4. 

Сет каблова за уређај за бројање и 
категоризацију возила QLTC-10C 

или одговарајући компатибилан са 
постојећим хардвером 

Ком. 3 

 

 

5. 

Соларни панел за напајање бројача 
саобраћаја QLTC-10C или 

одговарајући компатибилан са 
постојећим хардвером 

Ком. 5 

 

 

6. 

Сет каблова за соларни панел (за напајање 
бројача саобраћаја QLTC- или 
одговарајући компатибилан са 

постојећим хардвером) 

Ком. 3 

 

 

7. 

Јединица за напајање – већа (за напајање 
бројача саобраћаја QLTC-10C) или 

одговарајућа компатибилна са 
постојећим хардвером 

Ком. 1 

 

 

8. 

Мали монтажни ормарић за соларно напајање 
(за бројач саобраћаја QLTC-10C 

или одговарајући компатибилан са 
постојећим хардвером) 

Ком. 5 

 

 

9. 

Бравица за закључавање ормарића (у који је 
смештен бројач саобраћаја QLTC-

10C) или одговарајућа 
компатибилна за уградњу  са 

постојећим  

Ком. 5 

 

 

10. 
Дијагностика и испитивање бројача 

саобраћаја QLTC-10C и пратеће 
опреме 

Ком. 5 
 

 

11. 
Поправка-сервис бројача саобраћаја QLTC-

10C и пратеће опреме 
Ком. 5 

 
 

 

УКУПНА ЦЕНА (1-11): _______________________ динара без пореза на додату вредност 

Напомена: Вредност исказана као „УКУПНА ЦЕНА“ се уноси у Поглавље VI, Образац понуде, као 
„Укупна цена без ПДВ-а“. 

У _______________ дана _________ 2017.г.                                     Потпис овлашћеног лица: 
                                                                                                            

                                                                                                             М.П. 
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У поглављу IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗЧЛ. 75 И 76. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 
УСЛОВА, тчка 2. Упутство како се доказује испуњеност услова подачка 1. мења се тако да сада 
гласи: 

1) „Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона, у погледу кадровских капацитета, Понуђач 
доказује достављањем неоверених копија следећих Доказа: за најмање два радно 
ангажована стручна лица – техничара ССС фотокопије сертификата издат од 
стране произвођача опреме – фирме „MIKROBIT” д.о.о. Мурска Собота из 
Словеније којим се доказује да су учествовали на техничком оспособљавању за 
монтажу и одржаванје АБС типа QLTC-10C.  Уз наведене документа, обавезно се 
прилажу и докази о радном статусу: за наведеног носиоца лиценце који је код 
понуђача запослен – фотокопија М обрасца, односно за носиоца лиценце који није 
запослен код Понуђача: фотокопија уговора о радном ангажовању закључен у 
складу са одредбама Закона о раду“. 

 
У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 2. Начин 

на који понуда мора да буде сачињена, мења се став 4. тако да сада гласи: 
 
„Понуду доставити на адресу: Јавно предузеће «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд, Булевар 

краља Александра број 282, са назнаком: „Понуда за јавну набавку добара – Набавка 
резервних делова и опреме за одржавање система за опсервацију саобраћаја, ЈН бр. 
151/2016 – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 
наручиоца до уторка 28. новембра 2017. године до 09,30 часова.“ 
 

У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 3. 
Отварање понуда и рок за доношење одлуке, мења се став 1. тако да сада гласи: 

 
„Јавно отварање понуда извршиће комисија дана 28. новембра 2017. године до 10,00 

часова у просторијама  ЈП «Путеви Србије» у Београду, Булевар краља Александра број 282 у 
сали на првом спрату. Oвлашћени представници понуђача морају комисији поднети писмену 
пуномоћ за заступање понуђача у поступку отварања понуда.“ 
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