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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1.1.Наручилац: СБР „Бања Кањижа“, Кањижа, Народни парк бб
Интернет страница: www.banja-kanjiza.com,
тел. 024/874-725; факс. 024/874-810
1.2.Поступак јавне набавке мале вредности.
1.3. Контакт особа Матић Иван, телефон број: 060/61-89-357
1.4.Понуђач подноси понуду у затвореној коверти тако да се при отварању може
проверити да ли је затворена онако како је била предата. Понуда се подноси на
адресу Наручиоца са назнаком ПОНУДА –ЈНМВ бр. 3/2019 НЕ ОТВАРАТИ.
Понуђач, понуду може поднети путем поште или лично на писарници наручиоца.
Понуђач мора на полеђини коверте навести назив, адресу, број телефона и контакт
особу понуђача.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких
понуда.
Рок за подношење понуда је 15.03.2019. до 10,00 часова.
Понуда која пристигне након датума и сата одређеног за подношење понуда
сматраће се неблаговременом и неће бити разматрана.
1.5. Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама наручиоца 15.03.2019. год.
10,30 часова.
Отварању могу присуствовати сва заинтересована лица.
Представници понуђача морају имати оверено овлашћење за активно учествовање
у поступку, које пре почетка отварања понуда предају комисији за јавну набавку.
Комисија за јавну набавку ће сачинити записник са отварања понуда, који ће
садржати преглед понуда списак учесника на отварању и појединости са отварања
понуда, који ће потписати сви чланови комисије јавне набавке и присутни
представници понуђача.
1.6.Комисија ће свим учесницима у поступку доставити електронском поштом
фотокопију записника са отварања понуда у року од 3 дана од дана отварања.
1.7. Одлука о додели уговора биће донета у року од 5 дана од дана отварања и у року
од 3 дана од дана доношења објављена на Порталу јавних набавки и на интернет
страници наручиоца, сходно члану 108. Закона о јавним набавкама.
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке добра – тонери за ласерске штампаче
Набавка је сукцесивна, рок испоруке три дана од дана наруџбе.
Назив и ознака из општег речника набавке:
- Тонери за ласерске штампаче и телефакс машине (30125110)
- Тонер за фотокопир апарате (30125120)

2.1.

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
3.1.Понуда треба да буде састављена на српском језику. Цена у понуди треба да буде
исказана у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом. У случају неуобичајено ниске цене,
наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.
3.2.Понуда са припадајућом документацијом доставља се у запечаћеној коверти у писаном
облику, у једном примерку. Понуда мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена
необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног понуђача.
Понуђач мора попунити све обрасце који су саставни део конкурсне документације.
Понуђач не може уписивати податке мимо приложених образаца. Понуђач је дужан да
при сачињавању своје понуде наведе (попуни образац) да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштите животне средине као и нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде.
Наручилац ће одбити све неблаговремене и неприхватљиве понуде. Неблаговремена
понуда је она која је стигла након истицања рока за подношење понуда.
Неприхватљива понуда је она која је неодговарајућа или прешла процењену вредност,
која ограничава или условљава права наручиоца или обавезе понуђача или коју је
наручилац одбио због битних недостатака.
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту прекрижи или
избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда,
узимајући као релевантне јединичне цене. Ако се понуђач не сагласи са исправком
рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Битним недостацима због којих ће наручилац одбити понуду као неприхватљиву
смартаће се ако:
Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће
Понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће
Понуди краћи рок важења понуде од предвиђеног конкурсном документацијом
или ако понуда садржи друге битне недостатке због којих није могуће утврдити
стварну садржину понуде или није могуће упоредити са другим понудама.
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3.3.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА НИЈЕ ДОЗВОЉЕНА

3.4.

Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду пре истека рока за
подношење понуда. Понуђач о томе мора доставити писано обавештење у
затвореној коверти са назнаком “измена понуде“, „допуна понуде“ односно
„Повлачење понуде за ЈНМВ бр. 3/2019 и назив ЈН је набавка добара - тонери за
ласерске штампаче у Кањижи, Народни парк бб.

3.5.
3.6.

Рок плаћања је У СКЛАДУ СА ПОНУДОМ
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде.

3.7.

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ – УСЛОВИ, ОБЛИЦИ И ФОРМЕ:
Понуђач може поднети понуду као:
самосталну понуду,
понуду са подизвођачем или
заједничку понуду као група понуђача.
Уколико се подноси самостална понуда:
Понуђач може да поднесе само 1(једну) понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује као
подизвођач или у заједничкој понуди групе понуђача.
Уколико се подноси понуда са подизвођачем:
понуђач је обавезан да то наведе у понуди.
Понуђач је дужан да уколико у понуди наведе подизвођаче уз своју понуду
приложи потписану и оверену изјаву подизвођача да испуњава обавезне и
додатне услове и поштовању законских прописа за учешће у поступку јавне
набавке мале вредности, дефинисане чланом 75. став 1. тачка 1 до 4 Закона о
јавним набавкама Образац 2а.
Уколико понуду подноси група понуђача:
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став
1. тач. 1 до 4. Закона о јавним набавкама, а додатне услове дефинисане чланом 76.
Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом понуђачи из групе
понуђача испуњавају заједно – кумулативно. Стога је неопходно да сваки понуђач
из групе понуђача потпише и печатом овери образац „Установљавање испуњавања
услова за учешће у поступку из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама“ –
образац 2.
Саставни део заједничке понуде групе понуђача је споразум којим се понуђачи из
групе међусовно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, који
обавезно садржи податке о:
1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
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4. понуђачу који ће издати рачун;
5. рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6. обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи из групе понуђача у поступку реализације предмета јавне набавке
одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
3.8.

Додатне информације и појашњења:
Понуђач или заинтересовано лице може тражити додатне информације или
појашњења најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће
у року од 3 дана од пријема захтева писмено одговорити заинтересованом лицу и
истовремено објавити појашњење на порталу ЈН и својој интернет страници.

3.9.

Негативне референце: Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да
понуђач није испунио обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама
а који су се односили на исти предмет јавне набавке, у претходне три године. Доказ
може бити – правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа исправа о реализованом средству обезбеђења испуњавања уговорених обавеза исправа о наплаћеној уговореној казни – рекламације потрошача или корисника
ако нису отклоњене у уговореном року .
Понуда понуђача који је на списку негативних референци биће одбијена као
неприхватљива ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је
понуђач добио негативну референцу.

3.10. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Одлука о додели уговора донеће се по основу најниже понуђене цене.
У случају да понуђене цене буду исте Одлуку о додели уговора ће доделити
понуђачу који НУДИ ДУЖИ РОК ПЛАЋАЊА.
Ако понуђач нуди добра домаћег порекла и жели остварити предност, мора
поднети доказ потврду о домаћем пореклу робе, коју издаје Привредна комора
Србије (Сл.Гласник РС бр.33/2013).
3.11. Начин и рок за подношење Захтева за заштиту права понуђача: Захтев за заштиту
права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно
заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора. Захтев за заштиту права
подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, ел. поштом, факсом или
препорученом пошиљком са повратницом. Захтев се може поднети у току целог
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није
другачије одређено. 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. Уколико се захтевом
за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда
или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је
примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношење захтева за
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заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. После доношења
одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне
набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од
дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 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, 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. Подносилац захтева је дужан да на
рачун РС уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06,
шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне
набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха: такса за ЗЗП;
назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права, корисник: Буџет Републике Србије). Поступак заштите права
понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на
Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од пријема захтева за заштиту
права.
3.12. Уговор ће бити закључен најкасније у року од 8 дана од дана истека рока за
подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.
Наручилац ће обавештење о закљученом уговору објавити у року од 5 дана од дана
закључења уговора.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Понуђач може да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109. Закона о
јавним набавкама.
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
4.1.
Понуђач у поступку јавне набавке мале вредности на основу члана 75. и 76. Закона
о јавним набавкама мора доказати:
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. 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;
3. 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;
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4.2.

Доказивање испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама:

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: 1) Извод из казнене евиденције, односно
уверењe Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица,
односно седиште представништва или огранка страног правног лица (за кривична дела за
која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора до 10 година) и
уверење Вишег суда (за кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна
затвора преко 10 година), којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3)
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта
законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да
достави доказ за сваког од њих.
Напомена:
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе
понуђача.
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ:
4.1. Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и
4.2. Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач
налази у поступку приватизације.
Напомена:
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе
понуђача.
Понуђач који је регистрован у регистру који води Агенција за привредне регистре није
дужан да достави доказ наведен под 1), јер је он јавно доступан на интернет страници
Агенције за привредне регистре.

Конкурсна документација ЈНМВ бр. 3/2019 Број стране 8/ 25

Понуђач је обавезан да достави Наручиоцу доказ за сваки од наведених додатних услова,
у противном ће Наручилац на основу чл. 106. ст. 1. тч. 2. Закона о јавним набавкама
одбити понуду, као неприхватљиву.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
НАПОМЕНА:
1. уместо достављања тражених доказа у складу са наведеним упутством, понуђач
може да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да да изјаву да све
наведене услове испуњава и да за то поседује тражене доказе;
2. Наручилац може тражити од понуђача да му достави на увид доказе, односно
тражену документацију наведену у обрасцу два (2) у било које време (и након
закључења уговора са изабраним понуђачем).
3. Подаци о средствима обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке и
уговорних обавеза
Приликом закључења уговора достави:
-

бланко соло меницу без протеста за добро извршење посла, у висини од 10% од
уговорене цене без ПДВ-а, са клаузулом „на први позив“ и „без протеста“ на износ
од 10% од уговорене цене без обрачунатим ПДВ-ом. Рок важења менице, мора
бити најмање 45 (ЧЕТРДЕСЕТПЕТ) дана дуже од уговореног рока. Меницу и
менично овлашћење Наручилац ће вратити Понуђачу након истека рока важења
истих. Истовремено, предајом менице за добро извршење посла, Понуђач се
обавезује да Наручиоцу преда копије картона са депонованим потписима
овлашћеног лица Понуђача, овлашћење за наручиоца да меницу може попунити у
складу са уговором о јавној набавци, као и копију захтева Понуђача за регистрацију
менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, који је оверен од
стране пословне банке Продавца.
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5. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И КОЛИЧИНА ДОБАРА
РЕД.
БР.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12
13
14

НАЗИВ и ТЕХНИЧКА
СВОЈСТВА

ЈЕД.
МЕРЕ

КОЛ

30125110

ком

22

30125110

сет

6

ком

82

30125110

ком

6

30125110

сет

8

30125110

сет

4

30125110

ком

17

ком

4

30125110

ком

15

30125120

ком

4

30125120

ком

4

Рибон за Epson LX300, LX300+,
LX350

30125120

ком

10

Рибон за Epson LQ-590

30125120

ком

3

Тонер за Samsung m2026 MLTD111
OEM или репроизведен

30125110

ком

5

Тонер за ласерски штампач HP1010
,1018, 1020 Q2612A OEM1 или
репроизведен2
Сет тонера за ласерски колор
штампач HP Color Laserjet Pro
M254nw CF500A HP 202A CF501A,
HP 202A CF502A, HP 202A
CF503A, HP 202A OEM или
репроизведен
Тонер за ласерски штампач HP1102
CE285A OEM или репроизведен
Тонер за ласерски штампач
LEXMARK MX310DN OEM или
репроизведен
Сет тонера за ласерски колор
штампач HP Color LaserJet Pro
MFP M177fw CF350А, CF351А,
CF352А, CF353А OEM или
репроизведен
Сет тонера за ласерски колор
штампач HP2600n Q6000A,
Q6001A, Q6002A, Q6003A OEM
или репроизведен
Тонер за ласерски штампач
Samsung SCX-4623F MLT-D1052L
OEM или репроизведен
Тонер за ласерски штампач
Lexmark E230 24036SE OEM или
репроизведен
Тонер за ласерски штампач HP
LaserJet Pro M402dn CF226X или
сличан, еквивалент
Тонер за фотокопир апарат Konica
Minolta BizHub 185, TN-116 13000
страна OEM или репроизведен
Тонер за фотокопир апарат Konica
Minolta BizHub 163, OEM или
репроизведен

ШИФРЕ ИЗ
ОПШТЕГ
РЕЧНИКА ЈН

посебни технички захтеви

30125110
Капацитет тонера: мин 10.000 стр

30125110
Капацитет тонера: мин 9000 стр
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ОПИС ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА – ОЕМ / Репроизведен и обавезни стандарди
1.
ОЕМ (Original Equipment Manufacturer) – Назив за оригиналне тонере, кетриџе и
рибоне који су нови и произведени од произвођача опреме. Понуђач је дужан да их
испоручују у оригиналном фабричком паковању са приложеном декларацијом уз свако
паковање, са холограмом, заштитном налепницом у зависности од ОЕМ произвођача.
Понуђена добра морају бити потпуно безбедна и конфорна за употребу. Понуђена добра
морају бити у складу са препорукама произвођача опреме о употреби оригиналних
резервних тонера и рибона. Понуђена добра морају бити оригинални производи, исти
морају бити произведени од стране произвођача опреме. Отисак на папиру мора бити
јасан и без мрља. Уколико понуђач понуди производе који нису произведени од стране
произвођача опреме, понуђач је дужан да поднесе доказ да је понуђени производ признат
од стране произвођача опреме као потпуно компатибилан. Понуђач је дужан да гарантује
квалитет испоручених добара у складу са важећим прописима и стандардима
произвођача добара.
2.
Репроизведени тонери и кертриџи – (називају се још и Rebuild, индустријски
обновљени, индустријски ремонтовани, репроизведени и др.) је назив за ОЕМ тонере,
кетриџе и рибоне који су већ једном били искоришћени али су индустријским
технолошким процесом обнове (расклапање, чишћење, замена виталних делова,
пуњење...) доведени у стање квалитетне и безбедне поновне употребе, индентично ОЕМ
производу. То су производи са сопственом робном марком и произведени уз строго
поштовање јасно дефинисаних и потврђених важећих стандарда који обезбеђују њихово
квалитетно оспособљавање за поновну и безбедну употребу. Добра која се нуде не смеју
имати недостатке настале из дизајна, материјала или израде или неког чина или
пропуста понуђача а које би се могле развити нормалном употребом добара. Отисак на
папиру мора бити јасан и без мрља. Понуђени РЕПРОИЗВЕДЕНИ тонери потребно је да
буду произведени од стране произвођача који послује у складу са ИСО 9001:2015
стандардом или „одговарајућм" и ИСО 14001:2015 стандардом или „одговарајућм“, и чији
производи су произведени у складу са ДИН 33870 1/2 или „одговарајући", ИСО/ИЕЦ
19798 или „одговарајући" ИСО/ИЕЦ 19752 или „одговарајући", стандардима и поседују
СТМЦ или „одговарајући" и ЛГА или „одговарајући" сертификат.
Као доказ да произвођач понуђених тонер касета поседује тражене сертификате
потеребно је приложити копије следећих докумената:
•
•
•
•
•
•
•

Копију сертификата ИСО 9001:2015 или одговарајуће;
Копију сертификата ИСО 14001:2015 или одговарајуће;
Копије извештаја о испитивању у складу са ИСО 19752 и ИСО 19798. За
одређивање капацитета штампе црно белих тоиера, односно за одређивање
капацитета тонера у боји, за сваки понуђени мидел тонер касете.
Копију сертификата СТМЦ или одговарајуће.
Копију ДИН 33870 1/2 извештаја или одговарајуће.
Копију ЛГА сертификата или одговарајући најмање за једну групу монохроматских
и једну групу колор тонер кетриџа.
Оверена изјава произвођача тонер кетриџа да су тонери израђени у складу са
RЕАСН регулативом Европске комисије о хемикалијама и њихово безбедно
коришћење (ЕС 1907/2007).
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Као доказ оригиналности стандарда и сертификата потребно је да сва приложена
документа буду оверена од стране произвођача добара.
Понуђач је дужан да уз понуду достави Безбедоносни лист за сваки производ из
спецификације, оверен од стране произвођача, у складу са Чланом 13. ЗЈН
(Сл.Гласник РС 124/15,14/15,68/15) а ако је производ из ЕУ, понуђач је дужан да уз
понуду достави SDS (safetu data sheet) за сваки производ из спецификације, како би
потврдио да је производ безбедан по људе и животну средину.
Понуђач је дужан да уз понуду за сваку ставку репроизведених тонера достави
произвођачку спецификацију са техничким карактеристикама које минимално морају
да садрже следеће податке: ко је произвођач понуђених добара, назив понуђеног добра и
капацитет одштампаних листова. У супротном понуда ће бити неприхватљива са битним
недостацима.
Уколико понуђач није произвођач понуђених тонера, понуђач је дужан да уз понуду
достави и Изјаву произвођача репроизведених тонера да понуђач може да нуди
репроизведене тонере произвођача наведеног у понуди и користи њихове сертификате и
стандарде.
Понуђач је у обавези да од Наручиоца, у периоду важења уговора, периодично,
сукцесивно, преузме отпадне коришћене тонер касете од ласерских штампача и да за
преузимање истих поседује адекватну дозволу или Уговор са предузећем које поседује
исту у складу са позитивним законским прописима.

ИСПОРУКА : ФЦО МАГАЦИН НАРУЧИОЦА
РОК ИСПОРУКЕ: ДО 3 ДАНА ОД ДАНА ПРИЈЕМА НАРУЏБЕ
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ОБРАЗАЦ 1
3/2019
ПРИЈАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
НАЗИВ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ
ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ
БРОЈ
РАЧУН
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИС
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (е-маил)
ПОНУЂАЧ:

Датум

М.П.

______________________________
(Име и презиме овлашћеног лица)
______________________________
(Потпис овлашћеног лица)
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ОБРАЗАЦ 2
3/2019
УСТАНОВЉАВАЊЕ ИСПУЊАВАЊА УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ИЗ
ЧЛАНА 75. и 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
У циљу установљавања услова за учешће, сходно члану 75. и 76. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 И 68/2015),
Понуђач под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу изјављује, и то:
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. 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;
3. 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.

На позив Наручиоца доставићемо оригинална документа или оверене копије докумената
наведена у члану 77. Закона о јавним набавкама.

Датум ______________________

МП

Потпис овлашћеног лица
______________________
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ОБРАЗАЦ 2/А
3/2019

У складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,
14/2015 И 68/2015 и условима утврђеним конкурсном документацијом за реализацију
јавне набавке мале вредности број 3/2019 д а ј е с е
ИЗЈАВА
ПОДИЗВОЂАЧА
о испуњености обавезних услова по чл. 75., Закона о јавним набавкама и поштовању
законских прописа

У циљу установљавања услова за учешће, сходно члану 75. и 76. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 И 68/2015),
Понуђач под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу изјављује, и то:
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. 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;
3. 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;
да ће подизвођач у случају да се понуда са подизвођачем оцени као прихватљива,
уколико то наручилац у писменој форми захтева најкасније у року од 5 (пет)
дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену
копију доказа о испуњености свих или само појединих – тражених обавезних
услова.

Датум: _______________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
_______________________
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ОБРАЗАЦ 3
3/2019
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О НАЧИНУ НАСТУПА

У поступку јавне набавке мале вредности бр. 3/2019, наступам и подносим понуду
на следећи начин:
А) САМОСТАЛНУ ПОНУДУ
Б) ПОНУДУ СА СЛЕДЕЋИМ ПОДИЗВОЂАЧИМА:
1. ______________________________________________________ назив подизвођача
2. ______________________________________________________ назив подизвођача
3. ______________________________________________________ назив подизвођача
В) ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ СА ЧЛАНОВИМА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
1. ______________________________________________________ носилац посла
2. ______________________________________________________ члан групе
3. ______________________________________________________ члан групе
4. ______________________________________________________ члан групе
5. ______________________________________________________ члан групе

Напомена: Заокружити начин на који се подноси понуда и унети податке о
подизвођачима или носиоцу посла и члановима групе понуђача уколико се понуда
подноси на тај начин.

Датум: _______________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
_______________________

Конкурсна документација ЈНМВ бр. 3/2019 Број стране 16/ 25

ОБРАЗАЦ 4
3/2019
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име или скраћени назив
Адреса седишта

Улица и број
Место
Општина

Одговорно – овлашћено лице
Особа за контакт
Текући рачун предузећа и посл.банка
Матични број
Порески број предузећа – ПИБ
ПДВ број
Телефон
Телефакс
Е-mail

Напомена: Образац копирати за сваког подизвођача понаособ уколико се у
поступку јавне набавке наступа са више понуђача.

Датум: _______________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
_______________________
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ОБРАЗАЦ 5
3/2019

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Према члану 26. Закона о јавним набавкама (Службени Гласник 124/2012, 14/2015
И 68/2015) изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да смо
понуду поднели независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Датум: _______________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
_______________________
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ОБРАЗАЦ 6
4/2018

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

ЈНМВ БР. 3/2019 – тонери за ласерске штампаче
У Кањижи, Народни парк бб.

ИЗЈАВА

Којом потрвђујем под пуном моралном , материјалном и кривичном одговорношћу да смо
при састављању своје понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине, као и да
немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

НАЗИВ ПОНУЂАЧА И СЕДИШТЕ
МП

_______________________________
Потпис овлашћеног лица
______________________________
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ОБРАЗАЦ 7
3/2019
______________________________________
(назив понуђача)
______________________________________
(седиште)
Матични број: _____________________________
Шифра делатности:_________________________
Порески идентификациони број:______________
Број текућег рачуна и банка:_________________
Контакт особа:_____________________________
Број: _____________________________________
Рок важења понуде: ________________________ (не краћи од 30 дана)
Датум: ________________________
Телефон: _______________________
ПРЕДМЕТ:

ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ТОНЕРА ЗА ЛАСЕРСКЕ ШТАМПАЧЕ И
ТЕЛЕФАКС МАШИНЕ
_____________________________________________________________________________
(назив понуђача)
У складу са јавним позивом и условима из конкурсне документације нуди:
1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА
ПРЕДМЕТ
Вредност
Износ ПДВ-а
Вредност са
без ПДВ-а
ПДВ-ом
– Тонери за ласерске штампаче по
спецификацији
УКУПНО:
Рок плаћања:

_________ дана од дана уредно примљеног исправног рачуна

Рок испоруке:

сукцесивно до три дана од дана пријема наруџбе

Место испоруке:

фцо магацин купца СБР „Бања Кањижа“, Народни парк бб.

Датум: _______________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
________________________
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ОБРАЗАЦ 8
3/2019
СПЕЦИФИКАЦИЈА СТРУКТУРЕ ЦЕНА
ТОНЕРИ ЗА ЛАСЕРСКЕ ШТАМПАЧЕ И ТЕЛЕФАКС МАШИНЕ
РЕД.
БР.

1

2

3
4

5

6

7
8

9

10

11
12
13
14

ЈЕД.
МЕРЕ

КОЛ

ком

22

сет

6

ком

82

сет

6

сет

8

ком

4

ком

17

ком

4

ком

15

ком

4

ком

4

Рибон за Epson LX300, LX300+, LX350

ком

10

Рибон за Epson LQ-590

ком

3

Тонер за Samsung m2026 MLTD111 OEM
или репроизведен

ком

5

НАЗИВ и ТЕХНИЧКА СВОЈСТВА
Тонер за ласерски штампач HP1010
,1018, 1020 Q2612A OEM1 или
репроизведен2
Сет тонера за ласерски колор штампач
HP Color Laserjet Pro M254nw CF500A
HP 202A CF501A, HP 202A CF502A, HP
202A CF503A, HP 202A OEM или
репроизведен
Тонер за ласерски штампач HP1102
CE285A OEM или репроизведен
Тонер за ласерски штампач LEXMARK
MX310DN OEM или репроизведен
Сет тонера за ласерски колор штампач
HP Color LaserJet Pro MFP M177fw
CF350А, CF351А, CF352А, CF353А
OEM или репроизведен
Сет тонера за ласерски колор штампач
HP2600n Q6000A, Q6001A, Q6002A,
Q6003A OEM или репроизведен
Тонер за ласерски штампач Samsung
SCX-4623F MLT-D1052L OEM или
репроизведен
Тонер за ласерски штампач Lexmark
E230 24036SE OEM или репроизведен
Тонер за ласерски штампач HP LaserJet
Pro M402dn CF226X или сличан,
еквивалент
Тонер за фотокопир апарат Konica
Minolta BizHub 185, TN-116 13000
страна OEM или репроизведен
Тонер за фотокопир апарат Konica
Minolta BizHub 163, OEM или
репроизведен

ВРЕДНОСТ
ПО
ЈЕД.МЕРЕ
БЕЗ ПДВ

ВРЕДНОСТ
ПО
ЈЕД.МЕРЕ
СА ПДВ

УКУПНО
БЕЗ ПДВ

УКУПНО
СА ПДВ

УКУПНО:

Датум: _______________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
_______________________
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ОБРАЗАЦ 9
3/2019
ОБРАЧУН
ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Трошкови припреме понуде који се потражују:
Ред.бр.
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
1.
2.
3.
4.
5.
Укупан износ трошкова који се потражује:

Датум: _______________

М.П.

ИЗНОС
дин.
дин.
дин.
дин.
дин.
дин.

Потпис овлашћеног лица
_______________________

Н а п о м е н а:
У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број
124/12, 14/2015 и 68/2015):
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Накнада трошкова може се тражити само у случају обуставе поступка јавне
набавке из разлога који су на страни наручиоца када је исти дужан да понуђачу
надокнади само трошкове:
-

-

израде узорака или модела ако је конкурсном документацијом предвиђена
израда истих и уколико су исти израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца као и,
прибављања средстава финансијског обезбеђења.

све под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: Уколико понуђач попуни и овери Образац 9 - Обрачун трошкова
припреме понуде сматраће се да исти потражује обрачунате трошкове.
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ОБРАЗАЦ 10
3/2019
МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора Понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да се
слаже са моделом уговора.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“БАЊА КАЊИЖА” К А Њ И Ж А,
Народни парк б.б.
Датум:
Број:

УГОВОР О
ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ТОНЕРА ЗА ЛАСЕРСКЕ ШТАМПАЧЕ
Закључен _____________ године између:
I. УГОВОРНЕ СТРАНЕ
1. КУПАЦ: СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ„БАЊА КАЊИЖА“,
КАЊИЖА, Народни парк бб, МБР: 08026084, ПИБ: 100788050, текући рачун 840385667-46 којег заступа директор др мед. Слободанка Дрндарски, (у даљем тексту:
купац)
2. ДОБАВЉАЧ:_______________________________________________________________
____,
МБР:
_____________,
ПИБ:
________________,
текући
рачун:
___________________ које заступа директор (у даљем тексту: Добављач)
Заједнички назив за учеснике у овом послу су УГОВОРНЕ СТРАНЕ.
Уговорне стране су се сагласиле о следећем:
I. ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је набавка тонера за ласерске штампаче по јавној набавци
мале вредности 3/2019.
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Члан 2.
Цена добра дата је понудом која је саставни део овог уговора у укупном износу од
_______________ динара без ПДВ-а, односно ________________ динара са ПДВ-ом.
Цену утврђену понудом Добављач нема право да повећава за време извршења овог
Уговора.
Члан 3.
Добављач се обавезује да Купцу за време правне снаге овог Уговора испоручи
сукцесивно добра на почетку месеца у периоду од 1 (једне) године из члана 1. овог
Уговора.
Члан 4.
Место испоруке: фцо Магацин купца, СБР «Бања Кањижа», Кањижа, Народни парк
бб.
Члан 5.
Купац се обавезује да Добављачу исплати купопродајну цену из члана 2. овог
Уговора на начин и у роковима према прихваћеној понуди (најдуже 45 дана од уредно
примљеног исправног рачуна).
Плаћање
се
врши
на
текући
рачун
добављача
број
__________________________________________________________________________.
Члан 6.
Добављач гарантује да добра која су предмет купопродаје немају никакве
недостатке, односно да имају одређене техничке карактеристике у складу са конкурсном
документацијом.
Уколико роба нема одговарајуће техничке карактеристике или не одговара
уговореном квалитету или има скривене мане или пак оштећена у транспорту добављач
је у обавези да замени иста у року од 3 дана од момента пријаве купца.
У случају поновљене рекламације, Купац задржава право раскида овог Уговора и
право на накнаду настале штете.
II. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 7.
Добављач предаје Купцу у депозит као гаранцију за добро извршење посла,
безусловну неопозиву, наплативу по првом позиву бланко соло меницу серије
______________________ са меничним овлашћењем на износ 10% од вредности БЕЗ ПДВ
понуде са роком важења до дана ________ године
У случају да Добављач једнострано раскине овај Уговор, Купац има право да
реализује бланко соло меницу за добро извршење посла дату у депозит као и на трошкове
настале због накнадне набавке робе од другог Продавца.
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III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Овај Уговор ступа на правну снагу даном потписивања истог и важи до испуњења
обавеза из овог уговора, а најдуже до годину дана, тј. до дана ___.____.2020. године.
(попуњава наручилац)
Члан 9.
У случају спора уговорне стране уговарају месну надлежност стварно надлежног
Суда у Суботици.
Члан 10.
За све што није предвиђено овим Уговором, примењиват ће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 11.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) задржава
свака уговорна страна.
ДОБАВЉАЧ:
_______________________

КУПАЦ:
___________________________________
Директор, др мед. Слободанка Дрндарски
Одговара за економско-финансијску
исправност уговора:
_________________________________
Помоћник
директора
за
екон.
финансијске послове, дипл. ецц. Јакша
Хармат Чила

Одговара за правну исправност уговора:
___________________________________
Службеник за јавне набавке, дипл. прав.
Матић Иван

Конкурсна документација ЈНМВ бр. 3/2019 Број стране 25/ 25

