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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СУБОТИЦА 

24000 Суботица 

Број: 05-20/ЈНМВ 

Дана: 09.03.2020. 

Змај Јовина 30 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
НАБАВКА РЕЦИКЛИРАНИХ ТОНЕРА, РИБОНА,  

СЕРВИСИРАЊЕ ШТАМПАЧА И КАЛКУЛАТОРА 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 05-20 

 
 

 

Садржај: 

 

 

1. Упутство понуђачима како да сачине понуду (Прилог 1) 

2. Услови за учешће у поступку јавних набавки, упутство и како се доказује испуњеност тих 

услова (Прилог 2) 

3. Изјава о поштовању законских обавеза и непостојању забране обављања делатности (Прилог 

3) 

4. Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. закона у поступку јавне набавке 

мале вредности (Прилог 4) 

5. Изјава о испуњавању услова из члана 75. Закона о јавним набавкама за подизвођача 

(Прилог 5) 

6. Изјава о испуњавању услова из члана 75. Закона о јавним набавкама за понуђача (Прилог 6) 

7. Образац понуде (Прилог 7)  

8. Модел Уговора  

9. Образац трошкова припреме понуде 

 

 

 

 

 

 

Рок за подношење понуда: 18.03.2020. године, до 10.00 часова. 

 

Датум отварања понуда: 18.03.2020. године, у 10.15 часова. 

 

Укупан број страна: 14 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о наручиоцу 

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СУБОТИЦА 

24000 Суботица 

Змај Јовина 30. 

Интернет страница: www.zjzs.org.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке је набавка добара – рециклирани тонери, рибони, сервисирање 

штампача и калкулатора. 

Шифра 30000000 – Канцеларијске и рачунарске машине, опрема ... 

  

4. Партије 

Набавка није обликована по партијама. 

 

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 

Предметна јавна набавка није резервисана. 

 

6. Контакт 

E-mail: nabavka@zjzs.org.rs; nedeljka.sotra@zjzs.org.rs 

 

http://www.zjzs.org.rs/
mailto:nabavka@zjzs.org.rs
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

У складу са чланом 61. Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 

14/15 и 68/15) и чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник 

Републике Србије” бр. 86/2015), Комисија за спровођење поступка доноси следеће упутство: 

Понуде се достављају искључиво у писаном облику, на српском језику. Изузетак су 

уверења о квалитету и техничке карактеристике понуђеног добра које могу бити на 

енглеском језику. Понуде се достављају у затвореној коверти, у којој је на предњој страни 

написан текст:” понуда-не отварај”, назив и број јавне набавке, а на полеђини назив, контакт 

телефон и адреса понуђача. 

Понуђач попуњава сва празна места у достављеним обрасцима, као и сва остала места у 

уговорним документима. Попуњавање се врши јасним штампаним словима (хемијском 

оловком или мастилом) или у електронској форми и оверава потписом и печатом.  

 Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно 

попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. Понуда мора бити јасна и 

недвосмислена, као и потписана и оверена печатом понуђача. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике 

између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са 

исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 Подношење понуда са варијантама није дозвољено. 

 Цена добара у понуди мора бити наведена у динарима и у себи мора садржавати све 

трошкове  и евентуалне попусте који морају бити урачунати у коначну цену.  

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена у укупно плативом износу. 

Уколико се појаве два или више понуђача са истом понуђеном ценом, предност има понуђач 

који нуди краћи рок испоруке тражених добара и услуге сервиса од оног који је предвиђен у 

конкурсној документацији. Следећи подкритеријум јесте списак наручилаца којима су 

испоручена добра истоврсна са предметом ове јавне набавке у последње две године, што ће 

наручилац накнадно тражити. 

Ако је у понуди изражена неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу 

са чл. 92. Закона о јавним набавкама. 

Понуђач мора да попуни, овери и потпише модел уговора, чиме потврђује да је 

сагласан са садржином модела уговора. 

Понуђач или заинтересовано лице може у писаном облику и путем е-маила да тражи 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде најкасније 3 дана пре 

истека рока за предају понуда, уз напомену да није дозвољено тражити додатне информације 

и појашњења телефоном. Наручилац ће у року од 3 радна дана од дана пријема захтева 

одговорити заинтересованом лицу/понуђачу путем објаве на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници. 

Уколико се укаже потреба да наручилац измени или допуни конкурсну 

документацију, поступиће по члану 63. Закона о јавним набавкама.  

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде. 

Докази о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, могу се 

доставити у неовереним копијама. Ако је потребно, наручилац ће тражити на увид оригинал 

или оверену копију.  

Понуђач није дужан да доставља доказе из члана 75. Закона о јавним набавкама, који 

су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Лице уписано у регистар 

понуђача није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних 

услова (члан 79. став 5. ЗЈН). 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 
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Понуђачима је дозвољено да се удружују ради заједничког подношења понуде или са 

подизвођачем, с тим да ће у свему поступити према одредбама Закона о јавним набавкама, 

попуњавањем и по потреби умножавањем достављених образаца.  

Уколико понуђач наступа са подизвођачем или са заједничком понудом, треба да 

поступи по члану 80. и члану 81. Закона о јавним набавкама. У својој понуди треба да наведе 

податке о подизвођачу, проценат укупне вредности набавке које ће поверити подизвођачу. У 

заједничкој понуди треба навести да је саставни део заједничке понуде споразум којим се 

понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, као и 

податке о обавезној садржини тог споразума. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 

Понуђач је дужан да без одлагање 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. 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да изврши и увид код понуђача 

односно његовог подизвођача. 

Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из 

понуде у складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама. 

Наручилац није дужан да објави процењену вредност јавне набавке (члан 64. ЗЈН). 

Наручилац ће у року од 8 дана, од јавног отварања понуда, а на основу Извештаја 

комисије, донети Одлуку о додели уговора. Уговор са најповољнијим понуђачима ће се 

закључити у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, 

а у складу са чланом 149. ЗЈН. Одлука о додели уговора објавиће се на Порталу јавних 

набавки и на интернет страници Наручиоца у року од 3 дана од дана доношења. 
Наручилац ће у року од 5 дана од дана закључења уговора објавити обавештење о 

закљученом уговору на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.   

Наручилац ће одбити понуду ако:  

понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде 

или није могуће упоредити је са другим понудама. 

Понуђач има право да изврши увид у документацију у спроведеном поступку јавне 

набавке након доношења одлуке о додели уговора (члан 110 ЗЈН). 

  

Заштита права 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, 

односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку 

јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због одступања наручиоца 

противно одредбама Закона.  

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 7 дана пре истека рока за подношење понуда, уколико је 

подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2 ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне 

недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били и могли бити познати разлози за 

његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није 

поднео пре истека тог рока.  

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу 

јавних набавки. 
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Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до 

доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту 

права у складу са одредбама члана 150 ЗЈН на предлог наручиоца не одлучи другачије. 

 

Захтев за заштиту права мора да 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. ЗЈН. 

 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Захтев за 

заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке против сваке радње 

наручиоца, односно у складу са чланом 151. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15).   

 

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати 

таксу у износу од 60.000,00 динара, а у складу са чланом 156. Закона о јавним набавкама, на 

жиро рачун број: 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; корисник: буџет Републике 

Србије.  

 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 3 године у 

поступку јавне набавке:  

1. поступао супротно забрани из члана 23. и 25. ЗЈН 

2. учинио повреду конкуренције  

3. доставио неистините податке у понуди 

4. без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци након што му је 

уговор додељен 

одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњаво своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 

односили на исти предмет набавке за период од претходне три године.  

 

Доказ може бити:  

1. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа 

2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза 

3. исправа о наплаћеној уговорној казни 

4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року 

5. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 

под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи 

6. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

понуди као подизвођачи односно чланови групе понуђача 

7. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на 

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 

уговорима о јавним набавкама 

Наручилац ће одбити понуду ако поседује доказ из тачке 1 овог члана који се односи на 

поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац, ако је предмет 

јавне набавке истоврстан. 
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Прилог 2. 
 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНИХ НАБАВКИ 
 

На основу члана 75. и 76.  Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 

14/15 и 68/15)  и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник 

Републике Србије” бр. 86/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке доноси 

следеће: 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

Право на учешће у поступку има понуђач:  

1. који је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2. који 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. који је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији; 

4. који поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине. 

 

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра 

надлежног Привредног суда. 

2. Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда (Основног суда и 

Вишег суда) и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да 

привредно друштво као и његов законски заступник није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од 

кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 

3. Потврда пореске управе Министарства финансија и привреде и Уверење локалне 

самоуправе  да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе. 

4. Изјава понуђача о обавезама које произилазе 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. 

 
Напомене: 

 Докази наведени под тачкама 2 и 3 не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања 

понуда 

 ЛИЦЕ УПИСАНО У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА НИЈЕ ДУЖНО ДА ПРИЛИКОМ 

ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА (Члан 78. 

ЗЈН) 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ  

 

Право на учешће у поступку има понуђач:  

који поседује важеће Решење за складиштење, третман, одлагање и транспорт отпада 

(искоришћених тонера и рибона). 

 

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА 

Понуђач доставља копију важећег Решења за складиштење, третман, одлагање и транспорт 

отпада. 
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Прилог 3. 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ЗАКОНСКИХ ОБАВЕЗА И НЕПОСТОЈАЊУ 

ЗАБРАНЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

 

 

 

 

У вези с понудом коју понуђач ___________________________________ из ______________, 

доставља по позиву наручиоца _____________________________ за подношење понуда за 

доделу јавне набавке добара _________________________ број __________, под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

 

Да је _______________________________ из _______________, матични број _____________, 

при састављању ове понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

 

Датум: 

 

_______________________ 

 

М.П. 

Потпис овлашћеног лица понуђача: 

 

______________________ 
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Прилог 4. 
 

 

 

 

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 

     

 

И З Ј А В У 
 

 

Понуђач  _____________________________________________(навести назив понуђача) у 

поступку јавне набавке добара – рециклирани тонери, рибони, сервисирање штампача и 

калкулатора ЈНМВ број 05-20, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2) 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; 

3) 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); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине; 

 

 

 

 

 

Место:_____________                                                              Понуђач: 

 

Датум:_____________                           М.П.                     _____________________                                                         

 

 

 

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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Прилог 5. 

 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75 ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу  

 

 

И З Ј А В У   
 

 

 

 

Подизвођач_____________________________________________/навести назив подизвођача/ 

испуњава све услове из чл.75. ст.1. тач.1-4. Закона о јавним набавкама, 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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Прилог 6. 
 

 

 

 

 

 

 ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.  

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ ПОНУЂАЧА 

 

 

У складу са чланом 26.  Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 

68/15), Понуђач _____________________________________из______________________ 

адреса___________________________________матични број______________________, даје:  

 

И З Ј А В У   

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ ПОНУЂАЧА 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да  сам понуду у  поступку 

јавне набавке добара_____________________________________поднео независно, без 

договора с другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

Датум: 

 

_______________________ 

 

М.П. 

Потпис овлашћеног лица понуђача: 

 

______________________ 
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Прилог 7. 

На основу јавног позива за набавку рециклираних тонера, рибона, сервисирање штампача и 

калкулатора ЈНМВ 05-20, објављеног на Порталу Управе за јавне набавке и сајту Завода за јавно 

здравље Суботица _______ 2020. године, достављамо 
 

П О Н У Д У 
бр. ___________ од ________________ године 

 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 
R.br. Naziv štampača  Kom Jed.cena bez PDV Ukupna cena bez PDV 

 A) RECIKLIRANI TONERI ZA ŠTAMPAČ    

1.  HP LASER JET 1018       20   

2.  HP LASER JET CP 1525N – BLACK 3   

3.  HP LASER JET CP 1525N – CYAN 3   

4.  HP LASER JET CP 1525N – YELLOW 3   

5.  HP LASER JET CP 1525N - MAGENTA 3   

6.  HP LASER JET P1005 P1006     50   

7.  TONER NP COLOR LJ CP 1215- CRNI  7   

8.  TONER NP COLOR LJ CP 1215-CRVENI 5   

9.  TONER NP COLOR LJ CP 1215- ŽUTI 5   

10.  TONER NP COLOR LJ CP 1215- ZELENI 5   

11.  TONER CANON 725 20   

12.  HP COLOR LASERJET 1600 - BLACK 3   

13.  HP COLOR LASERJET 1600 - YELLOW 2   

14.  HP COLOR LASERJET 1600 - CYAN 2   

15.  HP COLOR LASERJET 1600 - MAGENTA 2   

16.  LEXMARK X 264DN 8   

17.  HP LASER JET 2035/2055 70   

18.  CANNON LBP – 6030B 3   

UKUPNA CENA RECIKLIRANIH TONERA BEZ PDV-a  

 

R.br. B) ORIGINALNI TONERI Kom Jed.cena bez PDV Ukupna cena bez PDV 

1.  ŠTAMPAČ COLOR LJ PRO M 252 dw - CRNI 3   

2.  ŠTAMPAČ COLOR LJ PRO M 252 dw - CRVENI 3   

3.  ŠTAMPAČ COLOR LJ PRO M 252 dw - ŽUTI 3   

4.  ŠTAMPAČ COLOR LJ PRO M 252 dw - PLAVI 3   

5.  ŠTAMPAČ HP LJ PRO M 12a 10   

6.  ŠTAMPAČ HP COLOR LJ PRO M 452dn - CRNI 7   

7.  ŠTAMPAČ HP COLOR LJ PRO M 452dn - CRVENI 7   

8.  ŠTAMPAČ HP COLOR LJ PRO M 452dn - ŽUTI 7   

9.  ŠTAMPAČ HP COLOR LJ PRO M 452dn - PLAVI 7   

10.  ŠTAMPAČ HP LJ PRO M 402dne 10   

11.  ŠTAMPAČ HP LJ PRO M 426dw 3   

12.  ŠTAMPAČ HP LJ M 15a 10   

13.  
TONER ZA FOTOKOPIR APARAT  

KONICA MINOLTA BIZHUB 185 
2 

 

 

UKUPNA CENA TONERA BEZ PDV-a  
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R.br. C) RIBONI Komada 
Jed.cena bez 

PDV 

Ukupna cena 

bez PDV 

1.  RIBON ZA ŠTAMPAČ EPSON LQ 2500 5   

2.  RIBON ZA ŠTAMPAČ EPSON LQ 2090 5   

3.  RIBON ZA ŠTAMPAČ EPSON LQ 590 30   

4.  RIBON ZA ŠTAMPAČ EPSON LQ 350 20   

5.  DVOBOJNA TRAKA ZA KALKULATOR 10   

UKUPNA CENA RIBONA BEZ PDV-a  

 

R.br. D) SERVISIRANJE Komada 
Jed.cena bez 

PDV 

Ukupna cena 

bez PDV 

1.  ŠTAMPAČ  - 1 PUTA GODIŠNJE 35   

2.  KALKULATOR - 2 PUTA GODIŠNJE 6   

UKUPNA CENA SERVISIRANJA BEZ PDV-a  

 

 

СВЕУКУПНО ПОНУДА (А+Б+Ц+Д)______________________________динара без ПДВ-а,  

словима  _______________________________________________________динара без ПДВ-а. 

 

 ПОНУЂАЧ СЕ ОБАВЕЗУЈЕ ДА ПРЕУЗИМА ИСПРАЖЊЕНЕ ТОНЕРЕ И РИБОНЕ И 

ПРАВИ СЛУЖБЕНИ ЗАПИС "ДОКАЗ-ПОТВРДУ О ПРЕУЗЕТОМ ОТПАДУ", ТЕ 

ДОСТАВЉА ДОКУМЕНТ О КРЕТАЊУ ОТПАДА. 

 

 Укупна вредност понуде (словима):_____________________________________без ПДВ. 

 Понуђач сноси трошкове испоруке робе Fco. магацин Наручиоца. 

 Рок испоруке тонера: до 24 сата након пријема наруџбе. 

 Излазак по позиву за сервис: до 6 сати од момента позива. Сервисирање се врши у 

просторијама ЗЈЗС, а уколико је потребно носити апарат у сервис, понуђач обезбедјује 

заменски апарат.  

 Плаћање се врши по испоруци робе у року од 30 дана од дана пријема фактуре. 

 Рекламација квалитета тонера, рибона и услуге сервиса, решава се у току 24 сата. 

 Рок важења понуде је _________________дана (минимум 30 дана). 

 

У поступку јавне набавке наступам:  

А) самостално  

Б) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе:  
 ______________________________________________________  

 ______________________________________________________  

Ц) са подизвођачем:  

_____________________________________________________ 

 ______________________________________________________  

(заокружити начин на који се подноси понуда)  
 

 

Напомена: уколико понуду подноси група понуђача образац понуде попуњава, потписује  

и оверава печатом овлашћени представник групе понуђача, односно уколико нема  

овлашћеног представника сваки понуђач из Групе понуђача потписује и оверава печатом  

образац понуде. 

 

Место и датум: 

 

_________________________ 

 

 ПОНУЂАЧ 

 

_________________________ 

Печат и потпис 
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АП ВОЈВОДИНА 

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СУБОТИЦА 

Број:   

Дана: 

С У Б О Т И Ц А 

М О Д Е Л  У Г О В О Р А 
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РЕЦИКЛИРАНИХ ТОНЕРА, РИБОНА,  

СЕРВИСИРАЊА ШТАМПАЧА И КАЛКУЛАТОРА 

 

закључен дана ___________________________ године у Суботици, између 

 

ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СУБОТИЦА, Суботица, улица Змај Јовина бр. 30. (у даљем 

тексту: Купац), који заступа в.д. директора спец. др мед. Весна Вукмировић, 

ПИБ: 100959913,  МБ: 08064105,  број рачуна: 840-309667-96, и 

_________________________________, (у даљем тексту: Продавац) кога заступа 

_________________________ 

 ПИБ:_________________, МБ:_________________, број рачуна: ________________________ 

 

Члан 1. 

 Уговорне стране констатују да је Купац на основу Понуде Продавца број __________ од 

__________ године по ЈНМВ број 05-20 и Одлуке о додели Уговора о јавној набавци мале вредности 

број: ______________ од __________ године изабрао Продавца за набавку рециклираних тонера, 

рибона, сервисирања штампача и калкулатора. Понуда Продавца је саставни део Уговора.  

 

Члан 2. 

            Уговорена цена износи _____________ што са урачунатим ПДВ-ом у износи _______________ 

динара. 

Члан 3. 

 Продавац се обавезује да ће Купцу достављати добра сукцесивно, а по динамици Купца и да 

ће сносити трошкове испоруке добара Фцо. магацин Купца. Продавац периодично преузима 

искоришћене тонере и рибоне и о томе прави службени запис "доказ-потврду о преузетом отпаду", те 

Купцу доставља документ о кретању отпада. 

 Продавац се обавезује да ће услугу сервисирања извршити у складу са Понудом.  

 

Члан 4. 

Купац се обавезује да ће плаћање вршити по испоруци робе и извршењу услуге у року од 30 

дана од дана пријема фактуре.   

Члан 5. 

Продавац се обавезује да ће евентуалне рекламације Купца (како телефонске, тако и писмене) 

решити у року од два дана, те да ће  отклонити  недостатке робе  у истом року. 

 

Члан 6. 

Уговор се закључује на период од годину дана, а међусобна права и обавезе по истом почињу 

тећи даном потписивања овог Уговора. 

Члан 7. 

 Евентуалне спорове из овог Уговора уговорне стране ће решавати споразумно. 

 Уколико се спор не буде могао решити споразумно, странке уговарају надлежност стварно 

надлежног суда у Суботици. 

Члан 8. 

 Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака страна за своје 

потребе задржава по 2 (два) примерка. 
 

За Продавца 

Директор 

 

_________________ 

 

 За Купца 

В.д. директора 

 

___________________ 

Спец. др мед. Весна Вукмировић 
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ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 

124/2012) и чланом 6. тачка 9. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

("Службени гласник РС", број 29/2013), прилажемо структуру трошкова насталих приликом 

припреме понуде број _________ од ___________ 2020. године у поступку јавне набавке мале 

вредности број ___________. 

 

Редни 

број 
ВРСТА ТРОШКОВА ИЗНОС 

1.   

2.   

3.   

4.   

УКУПНО динара:  

(Навести врсту трошкова који су настали приликом 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. 

 Напомена: Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране 

овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде, сматраће се да је 

понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова. 

 

Датум: 

 

_______________________ 

 

М.П. 

Потпис овлашћеног лица понуђача: 

 

______________________ 

 

 


