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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 404-123/2017-1 и 
Решења о образовању комисије за јавну набавку 404-123/2017-2, 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: 

 
ПРЕНОС ПОДАТАКА У СИСТЕМУ ЗА ОПСЕРВАЦИЈУ САОБРАЋАЈА 

Број јавне набавке: 26/2017 

 

Поглавље III ВРСТА И ОПИС УСЛУГА, мењају се стране 4 и 5 Конкурсне 
докумнетације тако да сада гласе: 
 

Предмет ове ЈН је пренос података са аутоматских бројача саобраћаја (у даљем       

тексту АБС)   на централни сервер у ЈП „Путеви Србије“ који је инсталиран  у оперативно-

надзорном центру „Газела“. Тренутно је у раду 361 АБС на територији Републике Србије. 

Списак свих локација је приказан у табели на страни 6 Конкурсне докумнетације; 

Понуђач је у обавези да обезбеди следеће: 
 

- Обавезује се да обезбеди затворени корпоративни приступ који ће кроз јединствену 

приступну тачку (APN) повезати удаљене концентраторе за прикупљање података са 

АБС и централног сервера; 

- Обавезује се да изврши креирање корпоративног APN-a (Access Point Name), 

конфигурише мрежу кориштењем статичких ИП адреса из дефинисаног субнета; 

- Обавезује се да конфигурише приватну мрежу која у потпуности треба да буде 

прилагођена захтевима Наручиоца и обезбеди сигуран трансфер података 

коришћењем технологија пакетског преноса података GPRS/EDGE/UMTS/HSPA; 

-  Обавезује се да испоручи број потребних стандардних СИМ картица 361 + 60 

(заменских); 

- Обавезује се да додели назначени  број СИМ картица на којима је онемогућен  ММС 

сервис и које су намењене за пренос података путем GPRS/EDGE/UMTS/HSPA 

сервиса, СМС сервис и говорни саобраћај; 

- Обавезује се да обезбеди удаљену консултативну подршку овлашћеном стручном 

лицу Наручиоца при инсталацији SIM картица на терену на свих 361 локација са АБС 

по усаглашеном термин плану који се договара између Понуђача и Наручиоца; 

- Обавезује се да Наручиоцу као хардверску подршку за праћење рада целокупног 

система испоручи седам (7) мобилних уређаја из актуелне понуде Понуђача, који ће 

задовољити минимум следећих карактеристика: дуал сим апарати, 3GB рам радне 

меморије, процесор Octa-core 1.6 GHz, 16 GB интерне меморије, величина екрана 

мин. 5.2", резолуција екрана мин.  1080 x 1920 pix, капацитет батерије ≥ 3000 mAh; 

- Обавезује се да пакетски пренос података омогући само унутар корпоративне мреже, 

без могућности приступа Интернету;  

- Обавезује се да на захтев Наручиоца омогући бесплатно следеће додатне услуге: 

замену СИМ картица, промену података о претплатнику, промену пакета постојећих 

GSM прикључака,  (де)активирање пакетског преноса података у мрежи Понуђача; 

- Обавезује се да Наручиоцу (по додатном захтеву) омогући додатне пакете за пренос 

података у складу са важећим ценовником понуђача; 
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- Обавезује се да у склопу важећег уговора Наручиоцу обезбедити могућност 

повећања или смањења броја SIM картица које су иницијално повезане унутар 

јединственог APN-a до ± 20 % од тренутног броја СИМ картица; 

- Обавезује се да тарифирање по изнајмљеном сервису се искључиво врши по моделу 

наплате количине пренетих података; 

- Обавезује се да мора имати покривеност GPRS сигналом за свих 361 АБС локација 

на територији Републике Србије, уз висок ниво поузданости и расположивости мреже, 

списак свих 361 локација са инсталираним АБС које су тренутно у раду, са тачним 

GPS координатама дат је у прилогу техничког описа; 

- Обавезује се да у делу својих надлежности и одговорности процес успостављања 

APN сервиса буде спроведен на начин да се обезбеди апсолутни континуитет рада 

система Наручиоца који користи APN сервис преноса података; 

- Обавезује се да Наручиоцу обезбеди евентуални пренос бројева из тренутног APN-a 

у складу са процедурама и условима које прописује надлежна институција (Рател и 

сл.) Републике Србије; 

 
Рокови и обавезе Понуђача 

 

- Рок за креирање корпоративног APN-a (Access Point Name), конфигурације мреже 

кориштењем статичких ИП адреса из дефинисаног субнета, испоруку свих СИМ 

картица и мобилних уређаја, постављање и тестирање свих СИМ картица на терену и 

пуштање целог система у функцију је 30 дана од дана достављеног захтева 

Наручиоца  за предметну, горе наведену,  услугу по усаглашеном термин плану  а 

након потписивања Уговора; 

- Након завршеног посла и пуштања целокупног система у рад сачињава се записник о 

квалитативном и квантитативном пријему; 

- У случају рекламације које су записнички констатоване у записнику о квалитативном и 

квантитативном пријему даје се рок понуђачу да у року од 5 дана отклони све 

евентуалне недостатке; 

- У колико Понуђач у задатом року не отклони недостатке констатоване записником, 

Наручилац има право да једнострано раскине уговор са Понуђачем; 

- По закљученом Уговору Понуђач се обавезује да по пријави - захтеву овлашћеног 

лица Наручиоца у року од 24 часа отклони све грешке и евентуалне прекиде у 

преносу података, изузев када интервенција захтева одлазак на терен рок поновне 

успоставе преноса података помера се на максимално 48 часова од доставе пријаве. 

Пријава се може доставити путем електронске поште и/или писаним захтевом 

овлашћеном лицу Понуђача; 

- У колико Понуђач у задатом року не отклони пријављене прекиде у преносу података 

а који су објективно узроковани његовом грешком (надлежан за  процену и одлуку је 

Наручилац), и ако се у току месеца два или више пријављена прекида не реше у 

дефинисаном року  Понуђач прихвата казну кроз умањење укупне месечне фактуре у 

изноу од 10%; 

- Наручилац има право да једнострано раскине уговор ако Понуђач буде имао 

умањење укупне месечне фактуре два месеца узастопно; 

-  Понуђач фактурише своју предметну услугу сагласно закљученом Уговору једном 

месечно и то од 1. до 10. текућег месеца за предходни месец. Фактура се предаје 

Наручиоцу у четири примерка са извештајем о оствареном преносу (остварени 

саобраћај) података и трошковима у складу са тим за сваку локацију са АБС посебно. 
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ЦЕНОВНИК УСЛУГА 

 
Кроз цену месечне претплате су урачунати сви трошкови Понуђача који се односе на: 

креирање корпоративног APN-a (Access Point Name), конфигурацију мреже, испоруку свих 
СИМ картица, испоруку мобилних телефонских апарата, обезбеђење рада комплетног 
система који је у функцији обезбеђења континуалног преноса података са АБС на централни 
сервер; 
 

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 услуга – 
Пренос података у систему за опсервацију саобраћаја, ЈН бр. 262017 – НЕ ОТВАРАТИ“. 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до понедељка 
23. октобра 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 23. октобра 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.“ 

 


