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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
- НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ТОНЕРА -

Број ЈН 02-МВД/2019

СЕПТЕМБАР, 2019. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015, 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. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности
ЈН 02-МВД/2019 број 5803 од 19.09.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну
набавку број 5806 од 19.09.2019. године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – Набавка канцеларијског материјала и тонера
ЈН 02-МВД/2019
Конкурсна документација садржи:
1.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ст.бр.4

2.

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ст.бр.5

3. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

ст. бр.6

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ( ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ) И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ст.бр. 7
5. УПУСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

ст.бр.11

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ст.бр.18

7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА
РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА
ст.бр. 24
8. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА
ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ст.бр. 25

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ст.бр. 26

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂЕНA ДОБРА У СВЕМУ ОДГОВАРАЈУ УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ст.бр. 27
11. МОДЕЛ УГОВОРА
12. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА (за добро
– менице
13. МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ (за добро извршење посла)

ст.бр.28
извршење посла)
ст.бр. 34
ст.бр. 35

14. МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ (у случају негативних референци)
ст.бр. 36
15.ПРИЛОГ УЗ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ст.бр. 37

16. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ст.бр. 40
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НАПОМЕНА:
Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно
проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно
је да се благовремено обратите наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате
портал Јавних набавки и интернет страницу наручиоца кaко би благовремено били
обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је
наручилац у складу са чланом 63 став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“
бр. 124/12; 68/15) дужан да све измене и допуне конкурсне документације објави на
Порталу Јавних набавки и на интернет страници наручиоца. У складу са чланом 63.
став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, наручилац ће, додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(1) Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке мале вредности број ЈН 02-МВД/2019 су канцеларијки материјал и
тонери, по техничкој спецификацији бр. 5799/1 (у прилогу конкурсне документације) за
потребе Јавног комуналног предузећа „Чачак“ Чачак.
Ознака из општег речника: 30192000 – канцеларијски материјал и 30125110 – тонер за
ласерске штампаче и телефакс машине.
(2) Партије у поступку набавке
Предмет јавне набавке је обликован по партијама и то:
Партија 1 – Канцеларијски материјал
Партија 2 – Тонери
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3. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
1.) ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Тражене техничке карактеристике добара морају у свему одговарати техничкој
спецификацији број 5799/1. У противном ће понуда бити одбијена као неприхватљива из
разлога што је неодговарајућа.
2.) КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА-КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ
Квантитативни и квалитативни пријем уговорног и испорученог добра врши овлашћено лице
наручиоца у складу са закљученим уговором. Овлашћено лице
израђује и потписује
записник о квантитативном и квалитативном пријему испорученог материјала.
Уколико овлашћено лице примаоца приликом квантитативног и квалитативног пријема
утврди недостатке, има право да не потпише записник о квантитативном и/или
квалитативном пријему и уложи приговор на квантитативни и/или квалитативни пријем који
је понуђач дужан да реши у року од 7( седам) од дана пријема писаног приговора.
3.) РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА:
Рок испоруке добара: сукцесивно према потребама Наручиоца, у року од 3 (три)` дана
од дана наруџбине.
4.) НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА :
Канцеларијски материјал и тонери биће испоручен у ФЦО Чачак - магацин купца а све
према техничкој спецификацији број 5799/1.
Лице за контакт приликом испоруке је Јелена Минић на факс: 032/322-618 или
e-mail: jelena.rakovic@jkpcacak.co.rs
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ( ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА )
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ПОНУЂАЧА У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона,
и то:
- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75.
ст. 1. тач. 2) Закона);
- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) ...................[навести
дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набaвке];
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде.
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке
у складу са чланом 77. став. 4, Закона, понуђач доказује достављањем изјаве којом под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће
у поступку јавне набавке из чл.75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном
документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави изјаву
подизвођача потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих
или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од пет дана не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да
је документује на прописани начин.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _________________________________________________ [навести назив понуђача]
у поступку јавне набавке __________________________ [навести предмет јавне набавке]
број _________________ [навести редни број јавне набавкe], испуњава све услове из чл. 75. и
76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то услове из чл.75. :
- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији);
- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац
права интелектуалне својине, као и да немају забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача]
у поступку јавне набавке ___________________________ [навести предмет јавне набавке]
број _____________ [навести редни број јавне набавкe], испуњава све услове из чл. 75.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште
на њеној територији).
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ) ЈЕЗИК:
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена,
читко написана на српском језику.
2.) ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ ПОНУДЕ
Понуђач треба да достави понуду у писаном облику и на оригиналном обрасцу понуде.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у оригиналне обрасце
који су саставни део конкурсне документације и прилаже тражена документа.
Понуда мора да садржи:



Попуњен, потписан и оверен оригиналан образац понуде ;
Попуњен, потписан и оверен образац о оцени испуњености услова из члана 75. и
76. ЗЈН и документа из члана 77. којима се доказује испуњење услова (наведена у
обрасцу):
 Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:
 Изјаву понуђача дату под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да
су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада ;
 Изјаву да ће без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној
набавци, и да је документује на прописани начин ;
 Попуњен, потписан и оверен образац трошкова припреме понуде ;
 Изјаву о независној понуди;
 Изјаву понуђача да понуђена добра у свему одговарају условима конкурсне
документације;
- Изјаву понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити инструменте
обезбеђења за добро извршење посла;
- Модел уговора;
Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду повезана траком у целину и
запечаћена, или сложена у ПВЦ фасцикли, тако да се не могу накнадно убацивати,
одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не
оштете листови или печат.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом понуђача, тако да се при
отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. На коверти мора бити
наведено:
ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈН 02-МВД/2019
НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ТОНЕРА
ЗА ПАРТИЈУ ____ И _____
- НЕ ОТВАРАТИНа полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и
презиме особе за контакт.
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3.) НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, у
писаном облику, непосредно или препоручено поштом са повратницом.
Измена и допуна понуде врши се тако што понуђач уписује нове (измењене односно додатне
податке) у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и (евентуално)
прилаже тражена документа .
На коверти мора бити наведено да ли се ради о измени, допуни или опозиву понуде:
ИЗМЕНА /ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈН 02-МВД/2019
НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ТОНЕРА
ЗА ПАРТИЈУ ____ И _____
- НЕ ОТВАРАТИНа полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и
презиме особе за контакт.
4.) ЦЕНА:
Цена треба да буде изражена у динарима, укупно – са и без пореза на додату вредност (са
исказаним свим фискалним дажбинама). Износ ПДВ-а исказати одвојено, у процентима и
динарској вредности.
Цена која буде прихваћена при избору најповољније понуде, фиксна je за све врсте добара
из предметне набавке.
Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија Наручиоца ће поступити у складу са
чланом 92. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр.124/12).
Обавеза је понуђача да изврши рачунску проверу своје понуде.
Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. ЗЈН.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
5.) СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА
Понуђачи су дужни да пре потписивања уговора обезбеде испуњење својих уговорних
обавеза, достављањем следећих средстава
1) Инструменти финансијког обезбеђења за испуњење уговорних обавеза
 Две бланко сопствене менице – само потписане и оверене у складу са картоном
депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину)
меничног бланкета. У складу са Закономо о платном промету («Сл.гласник РС»
бр. 31/11) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења
који се води код НБС.
 платном промету ( «Сл.гласник РС» бр. 31/11) све менице морају бити
регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.
 Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са
обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених
меница.
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 Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на
којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена печатом
банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања
понуда, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност
картона депонованих потписа);
менично овлашћење да се меница, без сагласности продавца, може поднети
пословној банци на наплату у износу од 10% од укупне вредности испоручених
добара у случају неиспуњења уговорних обавеза или једностраног раскида
уговора.
6.) ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА:
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиво, биће коришћени само за намене
позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне
набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку
поступка или касније.
Комисија Наручиоца ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горљем углу
великим словима имају исписано "Поверљиво", а испод тога потпис лица које је потписало
понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора
бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано "Поверљиво".
Уколико је понуђач на начин горе наведен означио поверљивост докумената, наручилац је
дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним
прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди (члан 14.
сатв 1. тачка 1. ЗЈН).
Комисија Наручиоца не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени
начин.
Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену
елемената критеријума и рангирање понуде, у складу са чланом 14. став 2. ЗЈН.
7.) ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПОЈАШЊЕЊА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет
дана пре истека рока за подношење понуде.
У случају добијања питања и захтева од старне заинтересованих лица наручилац је
дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.
Наручилац ће измене и допуне конкурсне документације, у року предвиђеном за подношење
понуда, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, наручилац ће продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда
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Питања се упућују путем електронске поште на адресу: marina.lazovic@jkpcacak.co.rs , путем
факса на број 032/322-618 или поштом на адресу Јавно комунално предузеће за грејање
„Чачак“ Чачак, ул Скадарска бр. 17, 32 000 Чачак, уз напомену "Објашњење – позив на број
јавне набавке мале вредности ЈН 02-МВД/2019".
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
8.) ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ
Наручилац задржава право да од понуђача захтева додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код
понуђача- члан 93. став 1. Закона о јавним набавкама.
9.) КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ
Одлука о избору најповољније понуде донеће се применом критеријума "најнижа понуђена
цена".
Ако буде понуђена иста цена од стране више понуђача, примениће се помоћни критеријум –
краћи рок испоруке добара.
10.) КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
У случају да после анализе понуда две прихватљиве понуде имају исту понуђену цену
наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који је понудио краћи рок завршетка услуге.
11.) ОБАВЕШТЕЊЕ
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде потпише и овери изјаве да поштује
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине.
12.) ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има
интерес за доделу уговора, у поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да
претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране
наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне
набавке мале вредности ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у
складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока
за подношење понуда, а након истека рока из става 3. Члана 149. ЗЈН, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
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Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева
за заштиту права.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. члана 149. ЗЈН, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
После доношења Oдлуке о додели уговора рок за подношење захтева за заштиту права је 5
(пет) дана од дана објављивања Oдлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки у
поступку јавне набавке мале вредности
Захтев за заштиту права садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама;
7) потпис подносиоца.
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све горе наведене обавезне елементе из
наручилац ће такав захтев одбацити закључком. Закључак наручилац доставља подносиоцу
захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.
Против закључка наручиоца, подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема
закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља
наручиоцу.
По пријему захтева за заштиту права, наручилац проверава да ли је захтев поднет у року и да
ли је изјављен од стране лица које има активну легитимацију.
Подносилац захтева за заштиту права у поступку јавне набавке мале вредности је дужан да
на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000 динара ако се захтев за
заштиту права подноси пре отварања понуда или 120.000 динара ако се захтев за заштиту
права подноси након отварања понуда.
Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и
датум извршења налога.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
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(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена
уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
13.) ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија уговор ће бити закључен након
истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. став 6. Закона о јавним
набавкама а у случају да је поднета само једна понуда - пре истека наведеног рока.
Изабрани понуђач је дужан да приступи закључењу уговора у року од 8 (осам) дана од дана
пријема писаног позива наручиоца.
Ако понуђач чија је понуда изабрана, одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац
може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем (члан 113. став 3.
Закона о јавним набавкама).
14.) НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три
године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања
позива за подношење понуда.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става члана 82. става 3. тачка 1) који се
односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је
предмет јавне набавке истоврстан.
15.) ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
На основу члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да , пошто
прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.
16.) ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА
Наручилац је дужан да на основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама обустави
поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став
3. ЗЈН .
Наручилац може да обустави поступак и из објективних и доказивих разлога, који се нису
могли предвидети у време покретања поступка у складу са чланом 109. став 2. Закона о
јавним набавкама.
Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложи,
посебно наводећи разлоге обуставе поступка и упутство о правном средству и да је објави на

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ТОНЕРА

Страница 16 од 40

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења
одлуке.
Наручилац је дужан да у року од пет дана од дана коначности одлуке о обустави поступка
јавне набавке, објави обавештење о обустави поступка јавне набавке
17.) ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Комисија за јавну набавку наручиоца саставља писани извештај о стручној оцени понуда, на
основу којег наручилац доноси одлуку о додели уговора.
Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито податке из
извештаја о стручној оцени понуда и упутство о правном средству.
У поступку јавне набавке мале вредности рок за доношење одлуке о додели уговора не може
бити дужи од десет дана.
Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.
18.) ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац
је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у
складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
6 I - ПОНУДА
На основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, за јавну
набаку мале вредности бр. JН 02-МВД/2019 набавке канцеларијског материјала и тонера,
дајемо понуду како следи:
1. Понуду дајемо: Самостално
2. Понуда се односи на: (1) Целокупну набаку
(2) На партију 1 – Набавка канцеларијског материјала
(3) На партију 2 – Набавка тонера
УСЛОВИ ПОНУДЕ:
3.Предмет набавке:
Партија 1 – Канцеларијски материјал

Р.бр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

НАЗИВ
Бушач за папир са 2 рупе; 1/25листова
Гумице за брисање
Фасцикла пвц са механизмом
Спајалице 1/100; 25 mm
Спајалице 1/100; 50 mm
Индиго – ручно 1/100
Папир за фотокопир А4; 80гр 1/500
Налог за путничка возила А5
(блок самокопирајући)
Фотокопир папир А3; 80гр 1/500
Дневник благајне А4 NCR од 100
листова
Јастуче за печате величина 2
Лењир пвц 30 цм
Миш за компјутер
Уложак за хемијску оловку
Налог благајни да наплати; А5 NCR
100листа
Налог благајни да исплати; А5 NCR100листа
Образац налог за службени пут –
дволисница са перфорацијом
Коверте плаве – B6 са траком
Коверте розе – B5 c1 са траком
Свеска А4 тврди повез 100 листа
ниски каро
Фасцикле картонске беле А4
Фломастер маркер – црни водоотпоран
Сигнири у разним бојама
Коректор – 1/1 у боци

Јед.
мере
ком.
ком.
ком.
кут.
кут.
ком.
рис
блок

Кол.

Укупно

3
8
400
120
24
3
500
5

рис
блок.

3
10

ком.
ком.
ком.
ком.
блок.

10
5
2
50
12

блок.

10

ком.

Цена по
јед.мере

300

ком.
ком.
ком.

900
600
10

ком.
ком.

350
30

ком.
ком.

150
70
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Муниција за хефталицу бакарна жута,
24/6; 1/1000
Регистратор А4
Коверте жуте 1000 АД
Фасцикла PVC u/l од 40mic pf
Факс ролна – 210 x 20m
Селотејп 15 x 33 - акрил
Коверат бели самолепљиви са десним
прозором
Графитна оловка- дрвена HB
Нож за писма-метални
УСБ меморија 8GB
Признанице А6 NCR 1/100
Грађевински дневник A4 од 100 листа
Датумар
Мастило за печат
Рибон за рач.машину(трака)
Налог за пренос бр.3 NCR
Налог за исплату бр.4
Грађевинска књига A4 100 листа
Расхефтивач
Јемственик – 20 м
CDR- диск
CD DVD диск
Налепнице 5x4 - табак
Батерије AAAR03 min 750mAh
Батерије AARG min 2000mAh
Лепак за папир у туби (40гр)
Спецификација чекова А5 NCR 100
листа
Хефталица (24/6)
Папир сечени А5 (1/2 А4 формата за
копирање)
Омот за CD -папирни
Рајсандле 1/100 сиве металик
Високи каро 1/200
Доставна књига за пошту- интерна
књига о кретању списа
Деловодник – 200 листа, тврди повез
Месечна књига зарада
Фасцикла А4 каталог од 5 cm
Адинг ролна- 57 за рачунску машину
Самолепљиви листићи за поруке
76x76мм
Самолепљиви обележивачи страна у
бојама 4x20x50мм

кут.

180

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

250
350
5000
10
100
12 000

ком.
ком.
ком.
блок
блок
ком.
ком.
ком.
блок
блок
ком.
ком.
ком.
ком.
ком
ком
ком
ком
ком
блок

15
1
2
100
5
3
15
10
5
10
5
10
2
50
30
250
10
10
10
20

ком
кут

10
25

ком
кут
рис
ком.

50
2
15

ком.
ком.
ком.
ком.
блок

4
7
50
210
60

блок

36

3
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64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

КИФ Књига излазних фактура
КУФ Књига улазних фактура
Механизам метални шетајући
Резач за оловке
Хемијске оловке
Изјава о компезацији
Маказе
Овлаживач за новац
Трака за калкулатор
Свеска А5
Регистратор уски А4

ком.
2
ком.
2
ком.
85
ком.
4
ком.
500
ком.
2
ком.
5
ком.
2
ком.
20
ком.
5
ком.
2
УКУПАН ИЗНОС:
ПДВ:
УКУПАН ИЗНОС СА ПДВ-ом

Овом понудом нудимо да у складу са одредбама конкурсне документације и понуђеним
ценама извршимо испоруку канцеларијског материјала из предмета набавке за потребе
ЈКП “ЧАЧАК” Чачак за укупан износ од ____________ динара без ПДВ-а, што са ПДВом износи _______________ динара.
4. Начин плаћања: сукцесивно, у року од ____ дана од дана испоруке.
5. Рок испоруке je ____ дана од дана пријема писаног захтева за испоруку.
6.Важност понуде је до _______ године (мин. 60 дана)
7. Место испоруке добара : ФЦО Чачак- магацин купца
8. Рок за решавање рекламација: не дужи од 15 дана од дана сачињавања
записника о ркламацији.
Место и датум:
______________

Понуђач (назив) ____________________________
___________________________
М.П.
_______________________ _______

(Име, презиме и потпис одговорне особе)
НАПОМЕНА:
Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.
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Партија 2 – Тонери
Р.б
Цена по
ШТАМПАЧ
Ознака
Кол.
Укупно
р
јед.мере
1.
HP Laser Jet P 1005
CB435A
25
2.
HP Laser Jet P1102
CE285A
20
3.
HP Laser Jet Pro M12a
CF 279A
10
4.
HP OfficeJet 7110 A3
Black Ink Cartridge CN057AE
1
5.
HP OfficeJet 7110 A3
Yellow Ink Cartridge CN056AE
1
6.
HP OfficeJet 7110 A3
Cyan Ink Cartridge CN054AE
1
А 7.
HP OfficeJet 7110 A3
Magenta Ink Cartridge CN055AE
1
8.
HP Laser Jet M1005MFP
Q2612A
6
5
9.
Epson LX 300
Ribon traka
100
10.
Kyocera FS 1060DN
TK1110
5
11. Kyocera Ecosys FS 1125 MFP
TK1120
4
12.
Canon MF 216 N
CF 283 A
Под тачком А у обзир ће се узимати само компатибилни (FORUSE) тонери
2
1.
CANON C5051 i
CEXV28 Yellow
2
2.
CANON C5051 i
CEXV28 Cyan
2
CANON C5051 i
CEXV28 Magenta
Б 3.
2
4.
CANON C5051 i
CEXV28 Black
2
5.
LEXMARK MX521
56FOUAO
Под тачком Б у обзир ће се узимати искључиво оргинални тонери произвођача
УКУПАН ИЗНОС:
ПДВ:
УКУПАН ИЗНОС СА ПДВ-ом
Напомена:
Под тачком А у обзир ће се узимати само компатибилни (FORUSE) тонери, док под
тачком Б искључиво оргинални тонери произвођача, зато што су уређаји потпуно нови
и под гаранцијом.
Овом понудом нудимо да у складу са одредбама конкурсне документације и
понуђеним ценама извршимо испоруку тонера из предмета набавке за потребе ЈКП
“ЧАЧАК” Чачак за укупан износ од ____________ динара без ПДВ-а, што са ПДВ-ом
износи _______________ динара.
4. Начин плаћања: сукцесивно, у року од ____ дана од дана испоруке.
5. Рок испоруке je ____ дана од дана пријема писаног захтева за испоруку.
6. Важност понуде је до _______ године (мин. 60 дана)
7. Место испоруке добара : ФЦО Чачак- магацин купца
8. Рок за решавање рекламација: не дужи од 15 дана од дана сачињавања
записника о ркламацији.
Место и датум:
______________

Понуђач (назив) ____________________________
М.П.

____________________________
(Име, презиме и потпис одговорне особе)

НАПОМЕНА:
Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.
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6 II - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
АДРЕСА ПОНУЂАЧА:
Место и општина
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА
ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:
(име и презиме одговорног лица)
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА :
ТЕЛЕФОН:
ТЕЛЕФАКС:
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:
ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ
БРОЈ (ПИБ) ПОНУЂАЧА:
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ:
ШИФРА И НАЗИВ ПРЕТЕЖНЕ
ДЕЛАТНОСТИ:

Место и датум:
_______________
М.П.
(читак отисак печата)

Понуђач:
_______________________________
(штампано име и презиме одговорне особе)
_______________________________
( потпис)
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6 III - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:
АДРЕСА :
Место и општина
МАТИЧНИ БРОЈ
ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ
БРОЈ (ПИБ)
ИМЕОСОБЕ ЗА КОНТАКТ
ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ
НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ
ПОДИЗВОЂАЧ
ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИЋЕ
ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ

Место и датум:
_______________
М.П.
(читак отисак печата)

Понуђач:
_______________________________
(штампано име и презиме одговорне особе)
_______________________________
( потпис)
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7.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ
ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И
УСЛОВИМА РАДА

ИЗЈАВ ЉУЈЕМ
под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да смо испунили обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада.

Место и датум:
_____________

Понуђач (назив)_____________________________

__________________________________
М.П.
__________________________________
(Име, презиме и потпис одговорне особе)
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8.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О
ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ

ИЗЈАВЉУЈЕМ
под пуном кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да ћемо без одлагања
обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне
набавке, а која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током
важења уговора о јавној набавци, и да ћемо о томе доставити доказ.
Место и датум:
_____________

Понуђач (назив)____________________________

__________________________________
М.П.
__________________________________
(Име, презиме и потпис одговорне особе)
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9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ИЗЈАВЉУЈЕМ
под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да понуду за јавну набавку мале
вредности канцеларијског материјала и тонера ЈН 02-МВД/2019 подносим независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:
_____________

Понуђач (назив)____________________________

__________________________________
М.П.
__________________________________
(Име, презиме и потпис одговорне особе)
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10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂЕНА ДОБРА У СВЕМУ ОДГОВАРАЈУ
УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ИЗЈАВЉУЈЕМ
под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да понуђена добра у
поступку јавне набавке мале вредности број ЈН 02-МВД/2019 у свему одговарају техничкој
документацији и квалитету који је дефинисан у техничкој спецификацији бр. 5799/1.

Место и датум:
_____________

Понуђач (назив)__________________________

__________________________________
М.П.
__________________________________
(Име, презиме и потпис одговорне особе)
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11.

МОДЕЛ УГОВОРА
(ПОПУНИТИ ПРВУ СТРАНУ, СВАКУ СТРАНИЦУ ПАРАФИРАТИ И ОВЕРИТИ
ПЕЧАТОМ, ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ)

МОДЕЛ УГОВОРА број ЈН 02-МВД/2019
закључен између:
Јавно комунално предузеће за грејање „Чачак“ Чачак , Скадарска бр. 17, 32 000 Чачак
Коју заступа Директор Данко Ћаловић, дипломирани правник у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ
Телефон: 032/322-618
Телефакс: 032/322-618
Матични број: 07576382
ПИБ: 100890562
ПДВ:
Шифра делатности: 3530
Текући рачун: 160-8092-50 Banca Inтesa који се води код Banca Inтesa

и
Коју заступа: _________________________________ - у даљем тексту ИСПОРУЧИЛАЦ,
адреса: __________________________________
матични број: ____________________________
шифра делатности: _______________________
ПИБ: ____________________________________
ПДВ: ____________________________________
текући рачун број: ________________________
код банке: _______________________________
телефон: _________________________________
телефакс: ________________________________

Правни основ:
Јавна набавка мале вредности бр. ЈН 02-МВД/2019; Одлука о додели уговора бр._____
од ________године, и понуда понуђача бр._______
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Уговор за Партију 1
УГОВОР
о купопродаји канцеларијског материјала
Закључен између:
1. Јавно комунално предузеће за грејање „Чачак“ Чачак, Скадарска бр. 17,
матични број: 07576382, рачун број: 160-8092-50 код „Banka Intesa“, ПИБ: 100890562
кога заступа Директор Данко Ћаловић, дипломирани правник (у даљем тексту:
Наручилац) и
2. _______________________________________________________________________
матични број:__________ , рачун број: ____________ код банке ___________ , ПИБ:
__________ кога заступа ______________________(у даљем тексту: Испоручилац)
Члан 1.
Уговорне стране међусобно констатују да је предмет овог уговора набавка
канцеларијског материјала према усвојеној понуди Понуђача од 2019. године и то:
Јед.
Р.бр
НАЗИВ
Кол.
мере
1.
Бушач за папир са 2 рупе; 1/25листова
ком.
3
2.
Гумице за брисање
ком.
8
3.
Фасцикла пвц са механизмом
ком.
400
4.
Спајалице 1/100; 25 mm
кут.
120
5.
Спајалице 1/100; 50 mm
кут.
24
6.
Индиго – ручно 1/100
ком.
3
7.
Папир за фотокопир А4; 80гр 1/500
рис
500
8.
Налог за путничка возила А5
блок
5
(блок самокопирајући)
9.
Фотокопир папир А3; 80гр 1/500
рис
3
10. Дневник благајне А4 NCR од 100 листова
блок.
10
11. Јастуче за печате величина 2
ком.
10
12. Лењир пвц 30 цм
ком.
5
13. Миш за компјутер
ком.
2
14. Уложак за хемијску оловку
ком.
50
15. Налог благајни да наплати; А5 NCR 100листа
блок.
12
16. Налог благајни да исплати; А5 NCR-100листа
блок.
10
17. Образац налог за службени пут –
ком.
300
дволисница са перфорацијом
18. Коверте плаве – B6 са траком
ком.
900
19. Коверте розе – B5 c1 са траком
ком.
600
20. Свеска А4 тврди повез 100 листа ниски каро
ком.
10
21. Фасцикле картонске беле А4
ком.
350
22. Фломастер маркер – црни - водоотпоран
ком.
30
23. Сигнири у разним бојама
ком.
150
24. Коректор – 1/1 у боци
ком.
70
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Муниција за хефталицу бакарна жута, 24/6; 1/1000
Регистратор А4
Коверте жуте 1000 АД
Фасцикла PVC u/l од 40mic pf
Факс ролна – 210 x 20m
Селотејп 15 x 33 - акрил
Коверат бели самолепљиви са десним прозором
Графитна оловка- дрвена HB
Нож за писма-метални
УСБ меморија 8GB
Признанице А6 NCR 1/100
Грађевински дневник A4 од 100 листа
Датумар
Мастило за печат
Рибон за рач.машину(трака)
Налог за пренос бр.3 NCR
Налог за исплату бр.4
Грађевинска књига A4 100 листа
Расхефтивач
Јемственик – 20 м
CDR- диск
CD DVD диск
Налепнице 5x4 - табак
Батерије AAAR03 min 750mAh
Батерије AARG min 2000mAh
Лепак за папир у туби (40гр)
Спецификација чекова А5 NCR 100 листа
Хефталица (24/6)
Папир сечени А5 (1/2 А4 формата за копирање)
Омот за CD -папирни
Рајсандле 1/100 сиве металик
Високи каро 1/200
Доставна књига за пошту- интерна књига о кретању
списа
Деловодник – 200 листа, тврди повез
Месечна књига зарада
Фасцикла А4 каталог од 5 cm
Адинг ролна- 57 за рачунску машину
Самолепљиви листићи за поруке 76x76мм
Самолепљиви обележивачи страна у бојама 4x20x50мм
КИФ Књига излазних фактура
КУФ Књига улазних фактура
Механизам метални шетајући
Резач за оловке
Хемијске оловке
Изјава о компезацији

кут.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
блок
блок
ком.
ком.
ком.
блок
блок
ком.
ком.
ком.
ком.
ком
ком
ком
ком
ком
блок
ком
кут
ком
кут
рис
ком.

180
250
350
5000
10
100
12 000
15
1
2
100
5
3
15
10
5
10
5
10
2
50
30
250
10
10
10
20
10
25
50
2
15

ком.
ком.
ком.
ком.
блок
блок
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

4
7
50
210
60
36
2
2
85
4
500
2

3
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70.
71.
72.
73.
74.

Маказе
Овлаживач за новац
Трака за калкулатор
Свеска А5
Регистратор уски А4

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

5
2
20
5
2

Члан 2.
Понуђач се са своје стране обавезује да ће канцеларијски материјал из члана 1. овог
уговора испоручити фцо магацин Наручиоца ± 25%, а сукцесивно према потребама
Наручиоца, у року од ___ дана од дана наруџбине.
Члан 3.
Цена канцеларијског материјала из предмета набавке износи __________ динара без
урачунатог ПДВ-а, што са урачунатим ПДВ-ом износи __________ динара.
Набавка прецизирана чланом 1. овог уговора ће се вршити сукцесивно по ценама из
усвојене понуде Понуђача.
Овако уговорена цена има се плаћати сукцесивно и то за испоручену количину у року
од _____ дана од дана извршене испоруке.
Члан 4.
Евентуални неспоразуми у вези реализовања овог уговора, решиће се договором у
духу добрих пословних односа, а у случају спора пред надлежним судом у складу са
законом.
Измене и допуне овог уговора регулисаће се анекс-има истог.
Члан 5.
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одговарајуће одредбе
Закона о облигационим односима и других позитивних прописа који регулишу ову материју.
Члан 6.
Овај Уговор је сачињен у (6) шест примерка од којих свака страна задржава по (3)
три примерка.

ЗА ИСПОРУЧОЦА
______________

ЗА НАРУЧИОЦА
Директор
__________________
Данко Ћаловић, дипломирани правник
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Уговор за Партију 2
УГОВОР о купопродаји тонера
Закључен између:
1. Јавно комунално предузеће за грејање „Чачак“ Чачак, Скадарска бр. 17, матични
број: 07576382, рачун број: 160-8092-50 код „Banka Intesa“, ПИБ: 100890562 кога
заступа Директор Данко Ћаловић, дипломирани правник
(у даљем тексту:
Наручилац) и
2. _______________________________________________________________________
матични број:__________ , рачун број: ____________ код банке ___________ , ПИБ:
__________ кога заступа ______________________(у даљем тексту: Испоручилац)
Члан 1.
Уговорне стране међусобно констатују да је предмет овог уговора набавка тонера према
усвојеној понуди Понуђача од 2019. године и то:
Р.б
ШТАМПАЧ
Ознака
Кол.
р
1.
HP Laser Jet P 1005
CB435A
25
2.
HP Laser Jet P1102
CE285A
20
3.
HP Laser Jet Pro M12a
CF 279A
10
4.
HP OfficeJet 7110 A3
Black Ink Cartridge CN057AE
1
5.
HP OfficeJet 7110 A3
Yellow Ink Cartridge CN056AE
1
6.
HP OfficeJet 7110 A3
Cyan Ink Cartridge CN054AE
1
А
7.
HP OfficeJet 7110 A3
Magenta Ink Cartridge CN055AE
1
8.
HP Laser Jet M1005MFP
Q2612A
6
5
9.
Epson LX 300
Ribon traka
100
10.
Kyocera FS 1060DN
TK1110
5
11. Kyocera Ecosys FS 1125 MFP
TK1120
4
12.
Canon MF 216 N
CF 283 A
Под тачком А у обзир ће се узимати само компатибилни (FORUSE) тонери
2
1.
CANON C5051 i
CEXV28 Yellow
2
2.
CANON C5051 i
CEXV28 Cyan
2
3.
CANON
C5051
i
CEXV28
Magenta
Б
2
4.
CANON C5051 i
CEXV28 Black
2
5.
LEXMARK MX521
56FOUAO
Под тачком Б у обзир ће се узимати искључиво оргинални тонери произвођача
Члан 2.
Понуђач се са своје стране обавезује да ће тонери из члана 1. овог уговора испоручити фцо
магацин Наручиоца ± 25%, а сукцесивно према потребама Наручиоца, у року од ___ дана од
дана наруџбине.
Члан 3.
Цена тонера из предмета набавке износи __________ динара без урачунатог ПДВ-а,
што са урачунатим ПДВ-ом износи __________ динара.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ТОНЕРА

Страница 32 од 40

Набавка прецизирана чланом 1. овог уговора ће се вршити сукцесивно по ценама из
усвојене понуде Понуђача.
Овако уговорена цена има се плаћати сукцесивно и то за испоручену количину у року
од _____ дана од дана извршене испоруке.
Члан 4.
Евентуални неспоразуми у вези реализовања овог уговора, решиће се договором у
духу добрих пословних односа, а у случају спора пред надлежним судом у складу са
законом.
Измене и допуне овог уговора регулисаће се анекс-има истог.
Члан 5.
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одговарајуће одредбе
Закона о облигационим односима и других позитивних прописа који регулишу ову материју.
Члан 6.
Овај Уговор је сачињен у (6) шест примерка од којих свака страна задржава по (3) три
примерка.

ЗА ИСПОРУЧОЦА
________________

ЗА НАРУЧИОЦА
Директор
__________________
Данко Ћаловић, дипломирани правник
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12. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ
ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА - МЕНИЦE
Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Наручиоцу
инструмент обезбеђења уговорених обавеза– две бланко сопствене менице (само
потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију
испуњења уговорне обавезе, односно као гаранцију за добро извршење посла.
Сагласни смо да се, по захтеву Наручиоца, издати инструмент обезбеђења за добро
извршење посла може поднети Банци код које се води рачун понуђача и то у случају да
понуђач не извршава уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или значајно закасни са
испуњењем уговорне обавезе.
Сагласни смо да уз бланко попуњене и оверене менице, приложимо и:
- копију картона депонованих потписа овлашћених лица, издат од стране банке код које се
води рачун понуђача , на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача,
оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана од дана
отварања понудa) и
- менично овлашћење да се меница, без сагласности извршиоца , може поднети пословној
банци на наплату у износу од 10% од укупне вредности испоручених добара, у случају
неиспуњења уговорних обавеза или једностраног раскида уговора.
Понуђач (назив):
________________________________
Место и датум:
______________________

_________________________________
(име, презиме и потпис одговорне особе)
(М.П.)

НАПОМЕНА: Изјава се прилаже уз понуду
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13. МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ
На основу Закона о меници ( ''Сл. Лист ФНРЈ'' бр. 104/46, ''Сл. Лист СФРЈ'' бр. 18/58, 16/65,
54/70, 57/89 и ''Сл. Лист СРЈ'' бр. 46/96), Закона о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' број 3/02,
5/03 и ''Сл. Гласник РС'' бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11) и Одлуке о облику, садржини и
начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. Гласник РС'' бр. 57/04
и 82/04) и Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента (''Сл. Гласник РС''
бр. 47/11)
__________________________, ______________________, ПИБ _________ предаје
(навести фирму)
(место)
2 (две) бланко-сопствене менице и даје
МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ
за корисника бланко-сопствене менице
Јавно комунално предузеће за грејање «Чачак» Чачак у корист рачуна Banca Intesa да
депоновану сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења
уговорених обавеза, значајних кашњења у испоруци или једностраног раскида уговора број
__________________ од ___________год. и то на терет свих рачуна који су отворени код
Банака: _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
( банка и бројеви текућих рачуна)
На основу овог овлашћења Јавно комунално предузеће за грејање „Чачак“ Чачак , може
попунити менице са клаузулом ''без протеста, без трошкова'' на износ од
______________________________.
(10% укупне вредности испоручених добара)
Дужник се одриче права:
- на повлачење овог овлашћења;
- на опозив овог овлашћења;
- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;
- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Менице су потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа.
Прилог: - 2 бланко сопствене менице серијски број______________ и ________________, и
- оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање
средствима на рачуну.
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за Јавно комунално
предузеће за грејање «Чачак» Чачак, а један за _______________________________________.
( банка-е дужника)
Место и датум:

Понуђач
__________________________________
(штампано име и презиме овлашћене особе)
__________________________________
М.П.
(потпис)
(читак отисак печата)

_________________________

НАПОМЕНА: Доставља се приликом потписивања уговора
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14. МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ
На основу Закона о меници ( ''Сл. Лист ФНРЈ'' бр. 104/46, ''Сл. Лист СФРЈ'' бр. 18/58, 16/65, 54/70,
57/89 и ''Сл. Лист СРЈ'' бр. 46/96), Закона о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и ''Сл.
Гласник РС'' бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења
јединствених инструмената платног промета (''Сл. Гласник РС'' бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о начину
вршења принудне наплате с рачуна клијента (''Сл. Гласник РС'' бр. 47/11)

__________________________, ______________________, ПИБ _________ предаје
(навести фирму)
(место)
2 (две) бланко-сопствене менице и даје
МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ
за корисника бланко-сопствене менице
Јавно комунално предузеће за грејање „Чачак“ Чачак , у корист рачуна Banca Intesa , да
депоновану сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења
уговорених обавеза, значајних кашњења у испоруци или једностраног раскида уговора број
__________________ од ___________год. и то на терет свих рачуна који су отворени код
Банака: _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
( банка и бројеви текућих рачуна)
На основу овог овлашћења Јавно комунално предузеће за грејање „Чачак“ Чачак
може
попунити менице са клаузулом ''без протеста, без трошкова'' на износ
______________________________.
(до 10% укупне вредности испоручених добара)
Дужник се одриче права:
- на повлачење овог овлашћења;
- на опозив овог овлашћења;
- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;
- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Менице су потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа.
Прилог: - 2 бланко сопствене менице серијски број______________ и ________________, и
- оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање
средствима на рачуну.
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за Јавно комунално
предузеће за грејање «Чачак» Чачак, а један за _______________________________________.
( банка-е дужника)
Понуђач
_________________________
__________________________________
(штампано име и презиме овлашћене особе)
__________________________________
М.П.
(потпис)
(читак отисак печата)
Место и датум:

Доставља се приликом потписивања уговора. ако понуђач има негативну референцу за јавну
набавку, чији предмет јавне набавке није истоврсан са предметом ове јавне набавке.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ТОНЕРА

Страница 36 од 40

15. ПРИЛОГ УЗ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ТЕХНИЧКA СПЕЦИФИКАЦИЈA ДОБАРА бр. 5799/1 КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Партија 1 – Канцеларијски материјал

Р.бр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

НАЗИВ
Бушач за папир са 2 рупе; 1/25листова
Гумице за брисање
Фасцикла пвц са механизмом
Спајалице 1/100; 25 mm
Спајалице 1/100; 50 mm
Индиго – ручно 1/100
Папир за фотокопир А4; 80гр 1/500
Налог за путничка возила А5
(блок самокопирајући)
Фотокопир папир А3; 80гр 1/500
Дневник благајне А4 NCR од 100 листова
Јастуче за печате величина 2
Лењир пвц 30 цм
Миш за компјутер
Уложак за хемијску оловку
Налог благајни да наплати; А5 NCR 100листа
Налог благајни да исплати; А5 NCR-100листа
Образац налог за службени пут – дволисница са
перфорацијом
Коверте плаве – B6 са траком
Коверте розе – B5 c1 са траком
Свеска А4 тврди повез 100 листа ниски каро
Фасцикле картонске беле А4
Фломастер маркер – црни - водоотпоран
Сигнири у разним бојама
Коректор – 1/1 у боци
Муниција за хефталицу бакарна жута, 24/6; 1/1000
Регистратор А4
Коверте жуте 1000 АД
Фасцикла PVC u/l од 40mic pf
Факс ролна – 210 x 20m
Селотејп 15 x 33 - акрил
Коверат бели самолепљиви са десним прозором
Графитна оловка- дрвена HB
Нож за писма-метални
УСБ меморија 8GB
Признанице А6 NCR 1/100
Грађевински дневник A4 од 100 листа

Јед.
мере
ком.
ком.
ком.
кут.
кут.
ком.
рис
блок
рис
блок.
ком.
ком.
ком.
ком.
блок.
блок.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
кут.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
блок
блок

Кол.
3
8
400
120
24
3
500
5
3
10
10
5
2
50
12
10
300
900
600
10
350
30
150
70
180
250
350
5000
10
100
12 000
15
1
2
100
5
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Датумар
Мастило за печат
Рибон за рач.машину(трака)
Налог за пренос бр.3 NCR
Налог за исплату бр.4
Грађевинска књига A4 100 листа
Расхефтивач
Јемственик – 20 м
CDR- диск
CD DVD диск
Налепнице 5x4 - табак
Батерије AAAR03 min 750mAh
Батерије AARG min 2000mAh
Лепак за папир у туби (40гр)
Спецификација чекова А5 NCR 100 листа
Хефталица (24/6)
Папир сечени А5 (1/2 А4 формата за копирање)
Омот за CD -папирни
Рајсандле 1/100 сиве металик
Високи каро 1/200
Доставна књига за пошту- интерна књига о кретању
списа
Деловодник – 200 листа, тврди повез
Месечна књига зарада
Фасцикла А4 каталог од 5 cm
Адинг ролна- 57 за рачунску машину
Самолепљиви листићи за поруке 76x76мм
Самолепљиви обележивачи страна у бојама 4x20x50мм
КИФ Књига излазних фактура
КУФ Књига улазних фактура
Механизам метални шетајући
Резач за оловке
Хемијске оловке
Изјава о компезацији
Маказе
Овлаживач за новац
Трака за калкулатор
Свеска А5
Регистратор уски А4

ком.
ком.
ком.
блок
блок
ком.
ком.
ком.
ком.
ком
ком
ком
ком
ком
блок
ком
кут
ком
кут
рис
ком.

3
15
10
5
10
5
10
2
50
30
250
10
10
10
20
10
25
50
2
15

ком.
ком.
ком.
ком.
блок
блок
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

4
7
50
210
60
36
2
2
85
4
500
2
5
2
20
5
2

3

Партија 2 – Тонери

А

Р.б
р
1.
2.
3.

ШТАМПАЧ
HP Laser Jet P 1005
HP Laser Jet P1102
HP Laser Jet Pro M12a

Ознака

Кол.
CB435A
CE285A
CF 279A

25
20
10
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4.
HP OfficeJet 7110 A3
Black Ink Cartridge CN057AE
1
5.
HP OfficeJet 7110 A3
Yellow Ink Cartridge CN056AE
1
6.
HP OfficeJet 7110 A3
Cyan Ink Cartridge CN054AE
1
7.
HP OfficeJet 7110 A3
Magenta Ink Cartridge CN055AE
1
8.
HP Laser Jet M1005MFP
Q2612A
6
5
9.
Epson LX 300
Ribon traka
100
10.
Kyocera FS 1060DN
TK1110
5
11. Kyocera Ecosys FS 1125 MFP
TK1120
4
12.
Canon MF 216 N
CF 283 A
Под тачком А у обзир ће се узимати само компатибилни (FORUSE) тонери
2
1.
CANON C5051 i
CEXV28 Yellow
2
2.
CANON C5051 i
CEXV28 Cyan
2
3.
CANON C5051 i
CEXV28 Magenta
Б
2
4.
CANON C5051 i
CEXV28 Black
2
5.
LEXMARK MX521
56FOUAO
Под тачком Б у обзир ће се узимати искључиво оргинални тонери произвођача
Напомена:
Под тачком А у обзир ће се узимати само компатибилни (FORUSE) тонери, док под
тачком Б искључиво оргинални тонери произвођача, зато што су уређаји потпуно нови
и под гаранцијом.
РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА:
Рок испоруке добара: сукцесивно према потребама Наручиоца, у року од три` дана од дана
наруџбине.
НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА :
Канцеларијски материјал и тонери биће испоручен у ФЦО Чачак - магацин купца а све
према техничкој спецификацији.
Лице за контакт приликом испоруке је Јелена Минић на тел/факс: 032/322-618 или
e-mail: jelena.rakovic@jkpcacak.co.rs
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16. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Ред.
бр.

Врста трошка

Износ без ПДВ-а

Износ са ПДВ-ом

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
У К У П Н О:

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понућач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су
на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове
прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова
у својој понуди.
Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно.
Датум:
_______________

М.П.

Потпис понуђача
______________________
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