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На  основу  чл.  32.  и  61.  Закона  о  јавним  набавкама  („Сл.  гласник  РС”  бр.
124/2012,  14/2015  и  68/2015  у  даљем  тексту:  Закон),  чл.  2.  Правилника  о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину  доказивања  испуњености  услова  („Сл.  гласник  РС”  бр.  29/2013,
86/2015),  Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 114/2017  од 19.04.
2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 115/2017 од
19.04.2017. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у поступку јавне набавке мале вредности за  јавну набавку добара –
набавка канцеларијског материјала 

ЈН бр. 3/2017 

Конкурсна документација садржи:
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III
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спровођења  контроле  и  обезбеђења  гаранције
квалитета,  рок  извршења,  место  извршења  или
испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 5

IV

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75.  и  76.  Закона  и  упутство  како  се  доказује
испуњеност тих услова 14

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 20
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Образац  структуре  ценe  са  упутством  како  да  се
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: DOO MAGYAR SZÓ KFT, Нови Сад  
Матични број: 08760292 , ПИБ: 102033806,
Адреса: 21000 Нови Сад, Ул. Војводе Мишића бр. 1 
Интернет страница: www.magyarszo.rs

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна  јавна  набавка  се  спроводи  у  поступку  јавне  набавке  мале
вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне
набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет  јавне  набавке  је  набавка  добара  –  набавка  канцеларијског
материјала. 

4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт лице 
Лице за контакт: Едвина Ердеди, службеник за јавне набавке 
Е - mail адреса: edvina@magyarszo.rs
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет  јавне  набавке  је  набавка  добара  –  набавка  канцеларијског
материјала. 

Партија  бр.  1:  Папир  за  фотокопирање;  ОРН:  30197643  –  Хартија  за
фотокопирање; 

Партија  бр.  2:  Тонери  и  кертриџи;  ОРН:  30125110 –  Тонери  за  ласерске
штампаче и телефакс машине; 30125120 – Тонери за фотокопир апарате; 

Партија  бр.  3:  Остали  канцеларијски  материјал;  ОРН:  30192000 –
Канцеларијски материјал; 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА,  НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 

Партија бр. 1: Папир за фотокопирање; ОРН: 30197643 – Хартија за фотокопирање: 

Предмет набавке: Јединица мере: Процењена количина:
,,Банкпост“А4, 210 х 297мм, 80гр, 500 листа; Рис 1.200
,,Банкпост“ А3, 297 х 420мм, 80гр, 500 листа Рис 23

Партија бр. 2: Тонери и кертриџи; ОРН: 30125110 – Тонери за ласерске штампаче и
телефакс машине; 30125120 – Тонери за фотокопир апарате; 

Предмет набавке:
Јединица мере:

Процењена
количина:

HP TONER LASER JET P1102, Р1006,
ЗАМЕНСКИ Ком. 14

ТОНЕР ЗА HP LASER JET 1200 BLACK
ЗАМЕНСКИ Ком. 3

ТОНЕР ЗА HP LASER JET 5200 BLACK
ЗАМЕНСКИ Ком. 6

ТОНЕР ЗА HP LASER JET 5100 BLACK
ЗАМЕНСКИ Ком. 18

SAMSUNG LASER BLACK ML 1510
ЗАМЕНСКИ Ком. 2

SAMSUNG LASER BLACK 1665
ЗАМЕНСКИ Ком. 15

SAMSUNG LASER BLACK 4623 X
ЗАМЕНСКИ Ком. 18

SAMSUNG LASER BLACK ML 2165
ЗАМЕНСКИ Ком. 4

FOTOKOPIR RICOH 4015  ЗАМЕНСКИ Ком. 4
ТОНЕР ЗА HP LASER JET 2605 COLOR

SET (4 KOLOR TONERA) Сет боја 2

HP TONER 92A   ЗАМЕНСКИ Ком. 10
CANON CL-41 COLOR ZA CANON PIXMA

MP 210 ШТАМПАЧ Ком. 12

CANON PG-40 BLACK ZA CANON  PIXMA
MP 210 ШТАМПАЧ Ком. 29

TONER CARTRIDGE 12А КОМПАТИБИЛАН
СА HP LASER JET 1010 , HP LASER JET

1018 И HP LASER JET 1020
Ком. 110

КX-F550 (ФАКС PANASONIC) Ком. 1
HP DESKJET F2280  BLACK Ком. 2

KONICA MINOLTA TN116 TONER CAR-
TRIDGE BLACK Ком. 5

HP LASERJET 2430 ЗАМЕНСКИ Ком. 1
HP LASER JET 53A ЗАМЕНСКИ Ком. 1

RIBBON ZA EPSON LQ 1000/1600K Ком. 40
RIBBON ZA EPSON LX300 Ком. 4
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Партија бр.  3:  Остали канцеларијски материјал;  ОРН:  30192000 – Канцеларијски
материјал; 

Предмет набавке: Јединица мере: Процењена количина:

САМОКОПИРАЈУЋ
И БЛОК

БЛОК А5 НАЛОГ
МАГАЦИНУ ДА ПРИМИ

ком 41

БЛОК А5 НАЛОГ
МАГАЦИНУ ДА ИЗДА

ком 6

БЛОК А5 ОТПРЕМНИЦА
БЕЗ ПДВ-А

ком 200

БЛОК А5 ТРЕБОВАЊЕ ком 60
НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

БЕСКОНАЧНИ 240x12x4
(1+1)

кутија 4

НАЛОГ ЗА ИСПЛАТУ
ОБРАЗАЦ БР.2 (1+1)

ком 5

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ
ОБРАЗАЦ БР.1 (1+1) 1/50

ком 43

БЛОК РЕВЕРС, ФОРМАТ
А5, ОБИМ 100 Л, ПАПИР

НЦР
ком 3

НАЛОГ ЗА ИСПРАВКУ 
А5-NCR-A, 100 ЛИСТА

ком 3

ПЕЈЏ МАРКЕР
САМОЛЕПЉИВА БЕЛЕШКА
У БОЈАМА - ПЕЈЏ МАРКЕР,

12х44
паковање 2

САМОЛЕПЉИВИ
БЛОК

БЛОК САМОЛЕПЉИВИ
75x75 НЕОН БОЈЕ

ком 58

БЛОК САМОЛЕПЉИВИ
75x75  ПАСТЕЛ БОЈЕ

ком 73

БОЈА ЗА ПЕЧАТЕ
БОЈА ЗА ПЕЧАТЕ ПЛАВА

30мл
ком 30

ЦД/ДВД-Р/РW

CD-R 1/1 700 MB
ПЛАСТИЧНА КУТИЈА

(VERBATIM или
ОДГОВАРАЈУЋИ

КВАЛИТЕТ)

ком 110

DVD-R 1/1 4,7 GB, У
ПЛАСТИЧНОЈ КУТИЈИ

(VERBATIM или
ОДГОВАРАЈУЋИ

КВАЛИТЕТ)

ком 310

DVD-RW 4,7 GB, DVD-RW
10/1(VERBATIM или

ОДГОВАРАЈУЋИ
КВАЛИТЕТ) НА ШТАМПУ

ком 120

CD-RW 700МB, НА ШТАМПУ ком 100

ДАТУМАР
ДАТУМАР(ЕЛАН или

ОДГОВАРАЈУЋИ
КВАЛИТЕТ)

ком 8

ДЕЛОВОДНИК ФОРМАТ Б-4,А' 100 Л (ТВРД
ПОВЕЗ)

ком 1
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ДЕЛОВОДНИК 200 ЛИСТА ком 3

ЧЕТКИЦА

ЧЕТКИЦА ПЛАКАТ БР.14
ИЛИ БР.16 (ГИОТТО или

ОДГОВАРАЈУЋИ
КВАЛИТЕТ)

ком 20

ХЕФТАЛИЦА

ХЕФТАЛИЦА 24/6 ЗА 25
ЛИСТА РУЧНА (ДЕЛИ

W39803 ИЛИ
ОДГОВАРАЈУЋА)

ком 16

ХЕМИЈСКА
ОЛОВКА

ХЕМИЈСКА ОЛОВКА 0,7мм
40/1 ПЛАВА (WИННИНГ или

ОДГОВАРАЈУЋИ
КВАЛИТЕТ)

пак 100

ХЕМИЈСКА ОЛОВКА
ЦРВЕНА ГЕЛ 0.7 (Е.К. У-18,

УМН-207, ИЛИ ПЕНСАН
ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ

КВАЛИТЕТ)

ком 20

ХЕМИЈСКА ОЛОВКА ПЛАВА
ГЕЛ 0.7 (Е.К. У-18, УМН-207

ИЛИ ПЕНСАН ИЛИ
ОДГОВАРАЈУЋИ

КВАЛИТЕТ)

ком 50

РОЛЕР 0.7 мм ЦРНИ ГЕЛ
(Е.К. У-18, УМН-207 ИЛИ

ПЕНСАН ИЛИ
ОДГОВАРАЈУЋИ

КВАЛИТЕТ)

ком 30

ХЕМИЈСКА ОЛОВКА 0,7мм
40/1 ЦРВЕНА (WИННИНГ

или ОДГОВАРАЈУЋИ
КВАЛИТЕТ)

пак 3

ФАСЦИКЛА/ФОЛИЈ
А

ФАСЦИКЛА А4 100/1
ФОРМАТ U 11 РУПА 30миц

паковање 160

ФАСЦИКЛА А4 КАРТОНСКА
СА КЛАПНОМ БЕЛА

ком 400

ФАСЦИКЛА А4 КАРТОНСКА
СА КЛАПНОМ У БОЈИ

ком 40

ФАСЦИКЛА/ФОЛИЈА
ОБИЧНА НАЈЛОН А4

ФОРМАТ L 100/1
паковање 10

ПЛАСТИФИЦИРАНА
КАРТОНСКА ФАСЦИКЛА СА

КЛАПНАМА И СА ГУМОМ
НА ДЕСНОЈ ДУЖОЈ
СТРАНИ А4 ФОРМАТ

ком 23

ФАСЦИКЛА А4 ПВЦ
МЕХАНИКА У БОЈИ

ком 215

ФАКС РОЛНА

ФАКС РОЛНА 210мм х 24м
х17мм, 55гр/м² (ПОГОДНА

ЗА ФАКС ПАНАСОНИК
КX/ФТ/77)

ком 100

ФЛОМАСТЕР УНИЛАЈН 12 КОЛОРС 1/12 паковање 171

ФЛОМАСТЕР ЦРВЕНИ ком 25

ФЛОМАСТЕР ПЛАВИ ком 25

ФЛОМАСТЕР ЦРНИ ком 20
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ФЛОМАСТЕР ЗА ЦД ПЛАВИ ком 22

ФЛОМАСТЕР ЗА ЦД ЦРНИ ком 32

КАЛКУЛАТОР

КАЛКУЛАТОР СА МИН. 10
МЕСТА,  СА ВЕЛИКИМ

ТИПКАМА И ДИСПЛЕЈОМ
(CASIO, МИЛАН ИЛИ

ОДГОВАРАЈУЋИ
КВАЛИТЕТ)

ком 6

КЕСА УКРАСНА

КЕСА УКРАСНА ЈУМБО
НАТРОН

ком 40

КЕСА УКРАСНА ЗА ФЛАШУ
12x37x9цм ПЛАВА

ЈЕДНОБОЈНА НАТУР
ком 20

КЕСА УКРАСНА ЗА ФЛАШУ
12x37x9цм ЗЕЛЕНА

ЈЕДНОБОЈНА НАТУР
ком 20

КОРЕКТОР

КОРЕКТОР 1/1 ТЕЧНИ 10мл ком 45

КОРЕКТОР ТЕЧНИ 20 МЛ ком 24

КОРЕКТОР У ОЛОВЦИ ком 11
КОРЕКТОР ТРАКА

5ММX10М (WЕIBO ИЛИ
ОДГОВАРАЈУЋИ

КВАЛИТЕТ)

ком 140

КОВЕРАТ КОВЕРАТ КОМПЕТИТОР
40x30цм, 80г, БЕЛИ
САМОЛЕПЉИВИ

ком 200

КОВЕРАТ КОМПЕТИТОР
25x35цм, 80 г, БЕЛИ

САМОЛЕПЉИВИ
ком 300

КОВЕРАТ КОМПЕТИТОР
16x23цм, 80 г, БЕЛИ

САМОЛЕПЉИВИ
ком 200

КОВЕРАТ КОМПЕТИТОР
230x330мм, 80 г

САМОЛЕПЉИВИ
(ОТВАРАЊЕ ПО УЖОЈ

СТРАНИ)

ком 1.370

КОВЕРАТ САМОЛЕПЉИВ
РОЗА 250x180

ком 1.760

КОВЕРАТ САМОЛЕПЉИВИ
ДЕСНИ ПРОЗОР 110x230,
ОТВАРАЊЕ ПО ШИРОЈ

СТРАНИ 80Г, 100/1

паковање 140

КОВЕРАТ САМОЛЕПЉИВИ
БРАОН 350x250

ком 1.210

КОВЕРАТ САМОЛЕПЉИВИ
АМЕРИКАНЕР БЕЗ

ПРОЗОРА 110*230, 80 г,
ОТВАРАЊЕ ПО ШИРОЈ

СТРАНИ 

паковање
(од 100 комада)

220

КОВЕРАТ САМОЛЕПЉИВИ
КОМПЕТИТОР (ОТВАРАЊЕ

ПО ДУЖОЈ
СТРАНИ)110x230мм

ком 100

КОВЕРАТ САМОЛЕПЉИВИ
КОМПЕТИТОР (ОТВАРАЊЕ

ком 1.250
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ПО УЖОЈ
СТРАНИ)190x260мм

КОВЕРАТ САМОЛЕПЉИВИ
Б6, ПЛАВИ 125Х176

ком 1.050

КОВЕРАТ САМОЛЕПЉИВИ
Б6, БЕЛИ 125Х176

ком 1.100

КОВЕРАТ МАЛИ БЕЛИ
12x18цм

ком 200

КОВЕРАТ САМОЛЕПЉИВИ
КОМПЕТИТОР (ОТВАРАЊЕ

ПО УЖОЈ СТРАНИ)
176x250мм

ком 800

КОВЕРАТ СА ЗАШТИТНИМ
ВАЗДУШНИМ

МЕХУРИЋИМА СРЕДЊИ
ком 20

ЛЕЊИР ЛЕЊИР 80цм МЕТАЛНИ ком 5

ЛЕПАК

СУПЕР ЛЕПАК LOCTITE
ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ

КВАЛИТЕТ
ком 11

ЛЕПАК 20г УНИВЕРЗАЛНИ
(ОХО ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ

КВАЛИТЕТ)
ком 12

ЛЕПАК 30г УНИВЕРЗАЛНИ
(ОХО ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ

КВАЛИТЕТ)
ком 20

ЛЕПАК 40г УНИВЕРЗАЛНИ
(ОХО ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ

КВАЛИТЕТ)
ком 16

ЛЕПАК 50г УНИВЕРЗАЛНИ
(ОХО ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ

КВАЛИТЕТ)
ком 42

МАКАЗЕ

МАКАЗЕ 15-16ЦМ СА
ЧЕЛИЧНОМ ОШТРИЦОМ
(WЕСТКОТТ ЕАЗY ГРИП

ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ
КВАЛИТЕТ)

ком 10

МАКАЗЕ 21-23ЦМ СА
ЧЕЛИЧНОМ ОШТРИЦОМ
(WЕСТКОТТ ЕАЗY ГРИП

ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ
КВАЛИТЕТ)

ком 12

МАРКЕР МАРКЕР ЦРНИ
ПЕРМАНЕНТ ОКРУГЛИ ВРХ

(МИЛАН ИЛИ
ОДГОВАРАЈУЋИ

КВАЛИТЕТ)

ком 65

МАРКЕР ЦРВЕНИ
ПЕРМАНЕНТ ОКРУГЛИ ВРХ

(МИЛАН ИЛИ
ОДГОВАРАЈУЋИ

КВАЛИТЕТ)

ком 20

МАРКЕР ПЛАВИ
ПЕРМАНЕНТ ОКРУГЛИ ВРХ

(МИЛАН ИЛИ
ОДГОВАРАЈУЋИ

КВАЛИТЕТ)

ком 20
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МАРКЕР ЗЕЛЕНИ
ПЕРМАНЕНТ ОКРУГЛИ ВРХ

(МИЛАН ИЛИ
ОДГОВАРАЈУЋИ

КВАЛИТЕТ)

ком 25

МАРКЕР ЗА БЕЛУ ТАБЛУ
ЦРНИ

ком 4

МАРКЕР ЗА БЕЛУ ТАБЛУ
ЦРВЕНИ

ком 4

МАРКЕР ЗА БЕЛУ ТАБЛУ
ПЛАВИ

ком 4

МАРКЕР ТАНКИ 0,5-0,7ММ
ЦРНИ ПЕРМАНЕНТ

ком 26

МИНЕ ЗА ПАТЕНТ
ОЛОВКУ

МИНЕ 15x0.5 ХБ ROTRING
TIKKY HIGH POLIMER ИЛИ

ОДГОВАРАЈУЋИ
КВАЛИТЕТ( 1/12 МИНА)

кутија 45

ОЛОВКА

ГРАФИТНА ОЛОВКА 5Б
(ШТЕДЛЕР ИЛИ
ОДГОВАРАЈУЋИ

КВАЛИТЕТ)

ком 40

ГРАФИТНА ОЛОВКА Х
(ШТЕДЛЕР ИЛИ
ОДГОВАРАЈУЋИ

КВАЛИТЕТ)

ком 40

ОЛОВКА ГРАФИТНА ХБ
(МИЛАН ИЛИ

ОДГОВАРАЈУЋИ
КВАЛИТЕТ)

ком 110

ПВЦ ПОЛИЦА
ПОЛИЦА ЗА ДОКУМЕНТА

ПВЦ ПРОВИДНА
ком 10

КУТИЈА ЗА
КАТАЛОГЕ

ПВЦ УСПРАВНИ ДРЖАЧ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ,

76х248х320мм
ком 6

РАСХЕФТАЧ РАСХЕФТАЧ ком 7

РЕГИСТРАТОР

КАРТОНСКИ РЕГИСТАРТОР
НОРМАЛ А4 СА КУТИЈОМ И

МЕТАЛНИМ
МЕХАНИЗМОМ, ширине око

90 мм,

ком 270

КАРТОНСКИ РЕГИСТАРТОР
УСКИ А4 СА КУТИЈОМ И

МЕТАЛНИМ МЕХАНИЗМОМ
ком 13

КАРТОНСКИ РЕГИСТАРТОР
НОРМАЛ А5 СА КУТИЈОМ И
МЕТАЛНИМ МЕХАНИЗМОМ

ком 53

СКАЛПЕЛ

СКАЛПЕЛ ТY517 (ЕАГЛЕ
ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ

КВАЛИТЕТ)
ком 20

СКАЛПЕЛ ТY519 (ЕАГЛЕ
ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ

КВАЛИТЕТ)
ком 20

СПАЈАЛИЦЕ
СПАЈАЛИЦЕ У БОЈИ паковање 25

СПАЈАЛИЦЕ 100/1 паковање 130
СТАЛАК ЗА
СЕЛОТЕЈП

СТАЛАК ЗА СЕЛОТЕЈП
19X33 ВЕЋИ (УНИ ЛИНЕ

ком 5
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ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ
КВАЛИТЕТТ)

БУШАЧ ПАПИРА
БУШАЧ ПАПИРА ДО 25
ЛИСТОВА, МЕТАЛНА

КОНСТРУКЦИЈА
ком 4

ТЕХНИЧКА ОЛОВКА

ТЕХНИЧКА ОЛОВКА 0.5
(ШТЕДЛЕР ИЛИ
ОДГОВАРАЈУЋИ

КВАЛИТЕТ)

ком 24

ТЕКСТ МАРКЕР

ТЕКСТ МАРКЕР 4/1 - 4 БОЈА
(GIOTTO ИЛИ

ОДГОВАРАЈУЋИ
КВАЛИТЕТТ)

паковање 30

ТЕКСТ МАРКЕР  ЗЕЛЕНИ
(МАПЕД ИЛИ

ОДГОВАРАЈУЋИ
КВАЛИТЕТТ)

ком 22

ТЕКСТ МАРКЕР РОЗА
(МАПЕД ИЛИ

ОДГОВАРАЈУЋИ
КВАЛИТЕТТ)

ком 10

ТЕКСТ МАРКЕР ЖУТИ
(МАПЕД ИЛИ

ОДГОВАРАЈУЋИ
КВАЛИТЕТТ)

ком 30

ТЕКСТ МАРКЕР
НАРАНЏАСТИ (МАПЕД ИЛИ

ОДГОВАРАЈУЋИ
КВАЛИТЕТ)

ком 22

УЛОЖАК ЗА
ХЕФТАЛИЦУ

УЛОЖАК ЗА ХЕФТАЛИЦУ
24/6 1000/1 (УНИХЕФТ ИЛИ

ОДГОВАРАЈУЋИ
КВАЛИТЕТ)

кутија 500

УЛОЖАК ЗА ХЕФТАЛИЦУ
23/10

кутија 2

УЛОЖАК ЗА
СКАЛПЕЛ

УЛОЖАК ЗА СКАЛПЕЛ 10/1
МАЛИ

паковање 10

УЛОЖАК ЗА СКАЛПЕЛ 10/1
ВЕЋИ

паковање 10

СЕЛОТЕЈП

ОБИЧАН-МАЛИ 15мм ком 315

СРЕДЊИ-25мм ком 10
ШИРОКИ-ВЕЛИКИ 48мм

провидни
ком 40

КРЕП ПАПИР ЛЕПЉИВА
ТРАКА 48мм

ком 3

ДУПЛО ЛЕПЉИВА ТРАКА
48мм

ком 3

БАТЕРИЈЕ АЛКАЛНЕ VARTA ИЛИ
ОДГОВАРАЈУЋИ КВАЛТЕТ

ААА 1,5 V 1/4
ком 466

АЛКАЛНЕ VARTA ИЛИ
ОДГОВАРАЈУЋИ КВАЛТЕТ

АА 1,5 V 1/4

ком 446

БЕСКОНАЧНИ
ПАПИР

ТИП 1+0, ДИМЕНЗИЈЕ
240x12

кутија 12

ТИП 1+1, ДИМЕНЗИЈЕ кутија 12
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240x12

СВЕСКА

БЛОК ЗА БЕЛЕШКЕ А5,  60-
80 л, 80 г

ком 30

СВЕСКА ТВРДЕ КОРИЦЕ
А4, 80-100 л, 80 г

ком 25

СВЕСКА А5 ФОРМАТ, 80-
100 л, 80 г

ком 30

ГУМИЦА ЗА
БРИСАЊЕ

ГУМИЦА ЗА БРИСАЊЕ око
33х16х13 мм(ШТЕДЛЕР
ИЛИ ФАКТИМА П36 ИЛИ

ОДГОВАРАЈУЋИ
КВАЛИТЕТ)

ком 80

КАНАП
КАНАП КУДЕЉНИ ТАНКИ

ПАКОВАЊЕ ОД 6х500 грама
паковање 6

КЊИГА ИНТЕРНА
ДОСТАВА

КЊИГА ИНТЕРНА ДОСТАВА
О КРЕТАЊУ СПИСА, тврде

корице, око 80 л
ком 3

КЊИГА ДНЕВНИХ
ИЗВЕШТАЈА

КЊИГА ДНЕВНИХ
ИЗВЕШТАЈА (ЕДИ) ФОРМАТ

А4, ОБИМ 12+12 Л. (ТВРД
ПОВЕЗ)

ком 7

НАЛОГ ЗА
СЛУЖБЕНО
ПУТОВАЊЕ

НАЛОГ ЗА СЛУЖБЕНО
ПУТОВАЊЕ

ком 77

ПУТНИ НАЛОГ ЗА
ТЕРЕТНО МОТОРНО

ВОЗИЛО (ВЕЛИКИ
ФОРМАТ,КЊИГА) 100 Л

ком 6

ПУТНИ НАЛОГ ЗА
ПУТНИЧКО МОТОРНО

ВОЗИЛО (ВЕЛИКИ
ФОРМАТ,КЊИГА)  100 Л

ком 55

ТЕРМО РОЛНА
ЗА ФИСКАЛНЕ УРЕЂАЈЕ

28x40 мм,ФИ 50
ком 400

КЊИГА УЛАЗНИХ
ФАКТУРА (КУФ)

ОБРАЗАЦ БРОЈ 300180,80
ЛИСТОВА

ком 5

ФОРМАТ А4, ОБИМ 80 Л,
(ТВРД ПОВЕЗ)

ком 1

ФАСЦИМИЛЕ ИНК
ФИЛМ

ЗА ПАНАСОНИК КX-FC 278
ТЕЛЕФОН/ФАКС

ком 6

АДИНГ РОЛНА ФИ 50X57мм,ПАПИР 55гр/м² ком 140

ЗАРЕЗАЧ ЗАРЕЗАЧ метални ком 24

СПРЕЈ ЗА ЕКРАН СПРЕЈ ЗА ЕКРАН ком 11

МАГИЧНА КРПА МАГИЧНА КРПА ком 14
САМОЛЕПЉИВЕ

ЕТИКЕТЕ
31х43, 16 етикета/лист, 80

етикета/сет сет
3

САМОЛЕПЉИВЕ
ЕТИКЕТЕ

35х62, 10 етикета/лист, 50
етикета/сет сет

3

Наведене  количине  су  процењене  на  основу  потрошње  у  2016.  години  и
потребама Наручиоца у 2017. години. 
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Наручилац ће сукцесивно наручивати потребне количине на основу стварних
потреба. 

Предмети  набавке  морају  да  имају  одговарајући  квалитет  у  складу  са
уобичајеном наменом наведених предмета. 

Место  испоруке  је  седиште  Наручиоца.  Трошкови  испоруке  падају  на  терет
понуђача.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА

Обавезни услови из члана 75. Закона: 

1.1. 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:

1) Да  је  регистрован  код  надлежног  органа,  односно  уписан  у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4) 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  нема  забрану  обављања  делатности  која  је  на
снази у време подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона).

Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем,  у  складу  са  чланом  80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) Закона. 

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, а додатне
услове испуњавају заједно. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа или Изјавом о испуњености
обавезних  услова којом  понуђач  под  пуном  материјалном  и  кривичном
одоговрношћу потврђује да испуњава горе наведена услове (Образац бр. IV/3
Изјаве о испуњености услова из члана 75. Закона):

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: Пр  авна лица:   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, 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.   П  редузетници  и  физичка  лица  :   Извод  из  казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим
се  потврђује  да  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  (захтев  се  може
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона -  Доказ: Уверење Пореске управе
Министарства  финансија  и  привреде  да  је  измирио  доспеле  порезе  и
доприносе  и  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. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

4) Услов из члана  чл.  75.  ст.  2.   -  Доказ:  Потписан о  оверен Oбразац
изјаве о испуњености услова из члана 75. и 76. закона.
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Изјава о испуњености обавезних услова мора да буде потписана од стране
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Ако  је  понуђач  доставио  изјаву  о  испуњености  услова,  наручилац  ће  пре
доношења одлуке о додели уговора од понуђача чија понуда је оцењена као
најповољнија затражити да достави копију захтеваних доказа о испуњености
услова,  а  може  да  захтева  на  увид  оверену  копију  или  оригинал  свих  или
појединих захтеваних доказа о испуњености услова. 

Уколико понуду подноси група понуђача,  Изјава  мора бити  потписана  од
стране  овлашћеног  лица  сваког  понуђача из  групе  понуђача или  понуђач је
дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњавају услове
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до
4)  Закона или  обавезни услови из члана 75.  став 1.  тачке 1-4)  се доказују
изјавом  којом  подизвођач  понуђача  под  пуном  материјалном  и  кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава те услове  (Образац бр. IV/4 Изјаве о
испуњености услова из члана 75. Закона за подизвођача).
 
Наведене  доказе  о  испуњености  услова  понуђач  може  доставити  у  виду
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора
да тражи од понуђача,  чија  је  понуда на основу извештаја за  јавну набавку
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа.

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.

Понуђачи  који  су  регистровани  у  регистру  који  води  Агенција  за  привредне
регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра
Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници
Агенције за привредне регистре.

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.

Уколико  је  доказ  о  испуњености  услова  електронски  документ,  понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом
којим  се  уређује  електронски  документ,  осим  уколико  подноси  електронску
понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може,  уместо  доказа,  приложити  своју  писану изјаву,  дату  под  кривичном  и
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материјалном  одговорношћу  оверену  пред  судским  или  управним  органом,
јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи  којима  понуђач  доказује  испуњеност  тражених  услова  издати  од
стране надлежних органа те државе.

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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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.
ЗАКОНА ЗА ПОНУЂАЧА

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 – набавке канцеларијског материјала ЈН
3/2017 испуњава све услове из чл.  75.  Закона,  односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

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  (чл.
75. ст. 1. тач. 2) Закона);

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона).

Место:_____________ Понуђач:

Датум:_____________ М.П.  _____________________

Напомена:  Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  Изјава  мора  бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности  ЈН бр. 3/2017 18/52

 



4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.
ЗАКОНА ЗА ПОДИЗВОЂАЧА 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник  подизвођача понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  _____________________________________(навести  назив
понуђача)  у  поступку  јавне  набавке  добара  –  набавке  канцеларијског
материјала ЈН 3/2017 испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

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  (чл.
75. ст. 1. тач. 2) Закона);

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона).

Место:_____________ Подизвођач:

Датум:_____________ М.П.  _____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора
бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији,  затворену  на  начин  да  се  приликом  отварања  понуда  може  са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити
да  се  ради  о  групи  понуђача  и  навести  називе  и  адресу  свих  учесника  у
заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: DOO MAGYAR SZÓ KFT, Нови Сад, 21000 Нови
Сад,  ул.  Војводе  Мишића  бр.  1 са  назнаком:  ,,Понуда  за  јавну  набавку
добара  –  набавка  канцеларијског  материјала  ЈН  3/2017–  партија  бр.
___________ - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На коверти обавезно назначити на коју или које партије се односи. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
10,00 часова 28.04.2017. године. 
   
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој
се  понуда  налази,  обележити  време  пријема  и  евидентирати  број  и  датум
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно  која  је  примљена  по  истеку  дана  и  сата  до  којег  се  могу  понуде
подносити, сматраће се неблаговременом.

Јавно отварање понуда ће се обавити 28.04.2017.године, са
почетком у 10,30 часова, у канцеларији бр.409, на 4. спрату седишта фирме, на
адреси  Наручиоца,  Војводе  Мишића 1,  Нови Сад,  уз  присуство овлашћених
представника понуђача.
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да
поднесе писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда,
које је заведено код понуђача, оверенo печатом и потписано од стране
одговорног лица понуђача.

Понуда мора да садржи:
• Прописане и попуњене обавезне обрасце из Конкурсне документације;
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• Изјаву  о  испуњености  услова  или  доказе  о  испуњености  обавезних
услова;

• Модел уговор; 

3. ПАРТИЈЕ

Јавна набавка је подељена на три партије.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да
обухвати најмање једну целокупну партију.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну
набавку или само на одређене партије.
У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити
поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или
више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно
могу бити достављени у једном примерку за све партије.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени,  допуни или опозове
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач  је  дужан  да  јасно  назначи  који  део  понуде  мења  односно  која
документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:  DOO MAGYAR
SZÓ KFT,  Нови  Сад,  21000 Нови  Сад,  ул.  Војводе  Мишића  бр.  1,   са
назнаком:
„Измена  понуде за  јавну  набавку добара  –  набавка  канцеларијског
материјала ЈН 3/2017 – партија бр.__________ - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна  понуде за  јавну  набавку добара  –  набавка  канцеларијског
материјала ЈН 3/2017 – партија бр.__________ - НЕ ОТВАРАТИ”  или
„Опозив  понуде за  јавну  набавку добара  –  набавка  канцеларијског
материјала ЈН 3/2017 – партија бр.__________ - НЕ ОТВАРАТИ”.
или
„Измена  и  допуна  понуде за  јавну  набавку добара  –  набавка
канцеларијског  материјала  ЈН  3/2017 –  партија  бр.__________  -  НЕ
ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају
да понуду подноси група понуђача,  на  коверти је  потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
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6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој  понуди или као подизвођач,  нити исто лице може учествовати у
више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно  да  ли  подноси  понуду  самостално,  или  као  заједничку  понуду,  или
подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем  дужан  је  да  у  Обрасцу
понуде (поглавље  VI)  наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
Понуђач  у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача
који  подноси  понуду  са  подизвођачем,  тај  подизвођач  ће  бити  наведен  и  у
уговору о јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који
су наведени у поглављу  IV конкурсне документације,  у  складу са Упутством
како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне  набавке,  односно  извршење  уговорних  обавеза,  без  обзира  на  број
подизвођача. 
Понуђач  је  дужан  да  наручиоцу,  на  његов  захтев,  омогући  приступ  код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити  споразум  којим  се  понуђачи  из  групе  међусобно  и  према  наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана
81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о: 

• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

• опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како
се доказује испуњеност услова.
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Понуђачи  из  групе  понуђача  одговарају  неограничено  солидарно  према
наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара
или заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају
задругари.

9.  НАЧИН  И  УСЛОВИ  ПЛАЋАЊА,  ГАРАНТНИ  РОК,  КАО  И  ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1.   Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања  .  

Рок плаћања је износи најмање 8 дана а највише 45 дана, од дана пријема
уредног  рачуна-фактуре.  Плаћање  се  врши  вирмански,  уплатом  на  рачун
понуђача.  Понуђач  испоставља  фактуру  након  сваке  појединачне  испоруке
добара.  Понуђачу  није  дозвољено  да  захтева  аванс.  Плаћање  се  врши  у
динарима. 

9.2. Захтев у погледу рока испоруке добара, 

Понуђач  је  дужан  да  обезбеди  сукцесивно  испоруку  добара  у  складу  са
појединачним требовањима Наручиоца у току важења уговора о јавној набавци.
Рок за испоруку добара је 36 часова од пријема уредног требовања. Наручилац
ће  одредити  овлашћено  лице/лица  за  подношење  требовања  приликом
закључења уговора о јавној набавци.

9.3.   Захтев у погледу рока важења понуде  

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач  који  прихвати  захтев  за  продужење  рока  важења  понуде  на  може
мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на
додату вредност.

Укупна  цена  у  току  важења  уговора  зависи  од  стварних  потреба
Наручиоца  за  предметом  јавне  набавке  и  лимитирана  је  процењеној
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вредношћу  предмета  јавне  набавке  и  средствима  која  су  предвиђена
финансијском планом наручиоца за ту намену у 2017. години.

Јединичне цене су фиксне у току важења уговора.

Средства за реализацију уговора о јавној набавци су обезбеђена Финансијским
планом  Наручиоца  за  2017.  годину.  Плаћања  доспелих  обавеза  насталих  у
2017. години, вршиће се до висине одобрених апропијација за ту намену, а у
складу са финансијским планом Наручиоца за 2017. годину. За део реализације
уговора који се односи на 2018. годину,  реализација уговора ће зависити од
обезбеђења  средстава  Финансијским  планом  Наручиоца  за  2018.  годину.  У
супротном,  уговор  престаје  да  важи  без  накнаде  штете  због  немогућности
преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 
 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан
да тај део одвојено искаже у динарима.

Уговорени обим предмета јавне набавке се може повећати максимално до 5%
од укупне првобитне уговорене вредности, у зависности од потребe Наручиоца.

11.  ЗАШТИТА  ПОВЕРЉИВОСТИ  ПОДАТАКА  КОЈЕ  НАРУЧИЛАЦ  СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА  НА  РАСПОЛАГАЊЕ,  УКЉУЧУЈУЋИ  И  ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање.

12.  ДОДАТНЕ  ИНФОРМАЦИЈЕ  ИЛИ  ПОЈАШЊЕЊА  У  ВЕЗИ  СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем електронске поште на e-
mail: edvina@magyarszo.rs тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока
за подношење понуде. 
Наручилац ће у року од 3 (три)  дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
Додатне  информације  или  појашњења упућују  се  са  напоменом  „Захтев  за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН
3/2017 набавка канцеларијског материјала.“
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
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По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију. 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи
при прегледу,  вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу  (увид)  код  понуђача,  односно  његовог  подизвођача,
наручилац  ће  понуђачу  оставити  примерени  рок  да  поступи  по  позиву
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и
код његовог подизвођача. 
Наручилац  може  уз  сагласност  понуђача  да  изврши  исправке  рачунских
грешака  уочених  приликом  разматрања  понуде  по  окончаном  поступку
отварања. 
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. 

14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума  „Најнижа
понуђена цена“. 

15.  ЕЛЕМЕНТИ  КРИТЕРИЈУМА  НА  ОСНОВУ  КОЈИХ  ЋЕ  НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ  ДОДЕЛУ  УГОВОРА У  СИТУАЦИЈИ  КАДА ПОСТОЈЕ  ДВЕ  ИЛИ
ВИШЕ  ПОНУДА  СА  ЈЕДНАКИМ  БРОЈЕМ  ПОНДЕРА  ИЛИ  ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Уколико  две  или  више  понуда  имају  исту  најнижу  понуђену  цену,  као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок
плаћања, у случају да је понуђен исти рок плаћања, најповољнија понуда ће се
изабрати случајним избором путем рачунарског програма.

16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
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Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је  поштовао све обавезе које  произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази
у време подношења понуде (Образац изјаве, дат је у поглављу IV конкурсне
документације).
 
17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за  коришћење патената,  као и  одговорност  за  повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

18.  НАЧИН  И  РОК  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ  ЗАХТЕВА  ЗА  ЗАШТИТУ  ПРАВА
ПОНУЂАЧА 

Захтев  за  заштиту  права  може  да  поднесе  понуђач,  односно  свако
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,  електронском  поштом на  e-mail edvina@magyarszo.  rs  
препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права може се
поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца,
осим ако овим 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  и  квалификационом
поступку 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.  овог  закона  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. овог
члана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока
за подношење понуда.  После доношења одлуке о додели уговора,  одлуке о
закључењу оквирног споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке
о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет 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 из ст. 3. и 4. овог
члана, 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.  Захтев за заштиту права не задржава даље активности
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наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150.  овог
закона. 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. 
Подносилац  захтева  је  дужан да  на  рачун  буџета  Републике  Србије  уплати
таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06 , позив на број
3/2015, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју
се односи, корисник: Буџет Републике Србије). 
Поступак  заштите  права  понуђача  регулисан  је  одредбама  чл.  138.  -  167.
Закона.

19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор  о  јавној  набавци  ће  бити  закључен  са  понуђачем  којем  је  додељен
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права из члана 149. Закона. 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом
112. став 2. тачка 5) Закона. 
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VI/1  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
ПАРТИЈА БР. 1 – Папир за фотокопирање

Понуда  бр  ________________ од __________________ за  јавну  набавку  добара  –  набавка
канцеларијског материјала ЈН бр. 3/2017 – Партија бр. 1. – Папир за фотокопирање:

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
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:

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

Напомена: 
Табелу  „Подаци  о  подизвођачу“  попуњавају  само  они  понуђачи  који  подносе   понуду  са
подизвођачем,  а  уколико  има  већи  број  подизвођача  од  места  предвиђених  у  табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју  примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
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2) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку  понуду,  а  уколико  има  већи  број  учесника  у  заједничкој  понуди  од  места
предвиђених  у  табели,  потребно  је  да  се  наведени  образац  копира  у  довољном  броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Партија бр. 1 - Канцеларијски материјал – Папир за
фотокопирање:

Укупна понуђена цена без ПДВ-а
на основу процењене количине:

Укупна  понуђена  цена  са  ПДВ-
ом  на  основу  процењене
количине: 

Рок плаћања: (од 8 до 45 дана) 

Рок важења понуде: (минимално
30 дана) 

Датум               Понуђач
    М. П. 

_____________________________   ______________________________
Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,
група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви
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понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који
ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VI/2  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
ПАРТИЈА БР. 2 – Тонери и кертриџи

Понуда  бр  ________________ од __________________ за  јавну  набавку  добара  –  набавка
канцеларијског материјала ЈН бр. 3/2017 – Партија бр. 2. – Тонери и кертриџи:

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
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:

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

Напомена: 
Табелу  „Подаци  о  подизвођачу“  попуњавају  само  они  понуђачи  који  подносе   понуду  са
подизвођачем,  а  уколико  има  већи  број  подизвођача  од  места  предвиђених  у  табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју  примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:
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Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку  понуду,  а  уколико  има  већи  број  учесника  у  заједничкој  понуди  од  места
предвиђених  у  табели,  потребно  је  да  се  наведени  образац  копира  у  довољном  броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Партија бр. 2 - Канцеларијски материјал – Тонери и
кертриџи:

Укупна понуђена цена без ПДВ-а
на основу процењене количине:

Укупна  понуђена  цена  са  ПДВ-
ом  на  основу  процењене
количине: 

Рок плаћања: (од 8 до 45 дана) 

Рок важења понуде: (минимално
30 дана) 

Датум                        Понуђач
    М. П. 

     _____________________________                           ______________________________
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Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,
група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који
ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VI/3  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
ПАРТИЈА БР. 3 – Остали канцеларијски материјал

Понуда  бр  ________________ од __________________ за  јавну  набавку  добара  –  набавка
канцеларијског  материјала  ЈН  бр.  3/2017 –  Партија  бр.  3.  –  Остали  канцеларијски
материјал:

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
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:

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 
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Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

Напомена: 
Табелу  „Подаци  о  подизвођачу“  попуњавају  само  они  понуђачи  који  подносе   понуду  са
подизвођачем,  а  уколико  има  већи  број  подизвођача  од  места  предвиђених  у  табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју  примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1) Назив учесника у заједничкој понуди:
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Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку  понуду,  а  уколико  има  већи  број  учесника  у  заједничкој  понуди  од  места
предвиђених  у  табели,  потребно  је  да  се  наведени  образац  копира  у  довољном  броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Партија  бр.  3  -  Канцеларијски материјал – Остали
канцеларијски материјал:

Укупна понуђена цена без ПДВ-а
на основу процењене количине:

Укупна  понуђена  цена  са  ПДВ-
ом  на  основу  процењене
количине: 

Рок плаћања: (од 8 до 45 дана) 

Рок важења понуде: (минимално
30 дана) 

Датум               Понуђач
    М. П. 

_____________________________   ______________________________
Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,
група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који
ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности  ЈН бр. 3/2017 37/52

 



VII  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР
јавној набавци канцеларијског материјала бр. 3/2017

Партија бр. _____ ___________________________
 (уписати број и назив партије)

НАПОМЕНА: У зависности од броја партија за који се подноси понуда попунити
и потписати одговарајући број модел уговора. 

У Г О В О Р Н Е   С Т Р А Н Е:

Наручилац: DOO MAGYAR SZÓ KFT, Нови Сад, са седиштем  у Новом Саду,
ул.  Војводе  Мишића  бр.  1,  Матични  број:  08760292  ПИБ: 102033806,  које
заступа  Розалија  Екрес,  директор  Наручиоца,  с  једне  стране  (даље:
Наручилац) 

и

Добављач: (попунити за случај да се подноси самостална понуда или понуда
са подизвођачем, с тим што податке као уговорна страна попуњава само
понуђач)

2а.  Понуђач  _______________________________________кога  заступа
________________________________(у даљем тексту:  Добављач)  (попуњава
понуђач)
ПИБ: ___________________________________________ (попуњава понуђач)
Матични број: ___________________________________ (попуњава понуђач)
Број рачуна: _____________________________________ (попуњава понуђач)
Пословна банка:__________________________________ (попуњава понуђач)

2б. Подизвођач -навести назив подизвођача (попунити за случај да се подноси
понуда  са  подизвођачем,  с  тим што податке  као уговорна  страна попуњава
само понуђач)
1._______________________________________________(попуњава понуђач)
2.________________________________________________(попуњава понуђач)
3.________________________________________________(попуњава понуђач)

2ц. Добављач (попунити само за случај заједничке понуде)
Уколико је друга уговорна страна понуђач-добављач група понуђача (заједничка
понуда) потребно је навести називе свих чланова групе понуђача.
1.члан ___________________________________________________________
2.члан ___________________________________________________________
3.члан ___________________________________________________________
4.члан ___________________________________________________________
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Даље  навести  који  ће  од  горе  наведених  чланова  групе  понуђача  бити
овлашћени представник групе
___________________________________________________________________
Даље навести овлашћено лице које заступа тог члана понуђача
___________________________________________________________________

Уговорне стране споразумеле су се даље како следи:

ЧЛАН 1.

Уговорне стране сагласно констатују да је :

Наручилац  је  спровео  поступак  јавне  набавке  канцеларијског  материјала  у
поступку јавне набавке мале вредности, а Добављач за партију бр.______ је
саставио  одговарајућу  и  прихватљиву  понуду,  која  у  потпуности  одговара
траженим  захтевима  Купца  и  условима  из  конкурсне  документације,  која  је
саставни део овог Уговора, па је изабрана као најповољнија.

ЧЛАН 2. 

Предмет овог уговора је купопродаја канцеларијског материјала и то партија бр.
____ __________________________________ (уписати број и назив партије). 
Детаљнији опис предмета уговора се налази делу Техничке спецификације који
је саставни део овог уговора.

Уговорени обим предмета јавне набавке се може повећати максимално до 5%
од  укупне  првобитне  уговорене  вредности  из  члана  3.  овог  Уговора,  у
зависности од потребе Наручиоца. 

ЧЛАН 3. 

Укупна  уговорена  цена  процењене  количине  канцеларијског  материјала  за
партију  бр.  ________  у  току  важења  овог  уговора  износи
____________________  динара  без  ПДВ-а,  односно  __________________
динара са ПДВ-ом. 

У погледу јединичне цене појединачног предмета овог  уговора је меродавна
цена  одређена  у  делу  Структуре  понуђене  цене  која  је  саставни  део  овог
уговора. 

Укупна  реализована  количина  канцеларијског  материјала  из  члана  2.  овог
Уговора зависи од стварних потреба Наручиоца, а укупна цена у току важења
уговора не сме да прелази износ укупне уговорене цене из става 1. овог члана.
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Ако  укупна  цена  не  достиже  укупну  уговорену  цену  из  става  1.  овог  члана
Добављач  нема  право  на  накнаду  штете  у  висине  разлике  уговорене  и
остварене укупне цене. 

ЧЛАН 4. 

Добављач  се  обавезује  да  у  току  важења  уговора  сукцесивно  испоручи
захтеване врсте и количине канцеларијског материјала најкасније у року од 36
часова од пријема уредне наруџбенице од стране Наручиоца. 

Добављач  ће  испоручене  количине  канцеларијског  материјала  фактурисати
после сваке појединачне испоруке. 

Место испоруке је у седишту Наручиоца. Трошкови испоруке падају на терет
Добављача. 

Наручилац  је  у  обавези  да  уредно  испостављене фактуре  плаћа  у  року  од
__________ дана од дана пријема (не мање од 8, а не више од 45 дана). 

ЧЛАН 5. 

Констатује  се  да  су  средства  за  реализацију  уговора  о  јавној  набавци
обезбеђена  Финансијским  планом  Наручиоца  за  2017.  годину.  Плаћања
доспелих обавеза насталих у 2017.  години,  вршиће се до висине одобрених
апропијација за ту намену, а у складу са финансијским планом Наручиоца за
2017.  годину.  За  део  реализације  уговора  који  се  односи  на  2018.  годину,
реализација  уговора  ће  зависити  од  обезбеђења  средстава  Финансијским
планом Наручиоца за 2018. годину. У супротном, уговор престаје да важи без
накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране
Наручиоца. 

ЧЛАН 6. 

Добављач се обавезује да испоручени канцеларијски материјал има уобичајена
својства и може се користити за уобичајену намену.

Добављач  се  обавезује  да  поступа  у  складу  са  накнадним  захтевима
Наручиоца у погледу квалитета предмета уговора. 

ЧЛАН 7. 

Овај уговор се закључује на период од дана потписивања па до искоришћења
уговорене вредности из члана 3. овог уговора, односно најдуже на период од
годину дана од дана потписивања.
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ЧЛАН 8. 

У случају да једна уговорна страна не извршава или неуредно извршава своје
уговорне  обавезе,  а  на  писано  упозорење  друге  уговорне  стране  ни  у
накнадном року од 8 дана не престане са даљим кашњењем у извршењу својих
уговорних обавеза тј. неуредним извршавањем својих уговорних обавеза, друга
уговорна  страна  има  право  да  једнострано  раскине  уговор  уз  поштовање
раскиданог рока од 15 дана.

ЧЛАН 9. 

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим  односима  и  други  прописи  из  области  телекомуникационих
услуга. 

Саставни  део  овог  уговора  су  Техничке  спецификације,  Понуда,  Структура
понуђене  цене  и  остали  релевантни  делови  Конкурсне  документације  бр.
3/2017.

ЧЛАН 10.

Овај  Уговор је  сачињен у  4(четири)  истоветна примерка од којих по  2  (два)
примерка за сваку уговорну страну.

У случају спора надлежан је стварно надлежан суд по седишту Наручиоца. 

ЗА НАРУЧИОЦА        ЗА ДОБАВЉАЧА

 ________________________                       ____________________

Напомена:  Модел  уговора понуђач  мора  да  попуни,  овери  печатом  и
потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.
Уколико  понуђач  наступа  са  групом  понуђача  модел  уговора  попуњава,
потписује и оверава печатом овлашћени представник групе понуђача.
У  случају  подношења  заједничке  понуде,  односно  понуде  са  учешћем
подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе
понуђача, односно сви подизвођачи.
Модел  уговора  представља  садржину  уговора  који  ће  бити  закључен  са
изабраним понуђачем,  као  и  да  ће  наручилац,  ако  понуђач  без  оправданих
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор
додељен,  Управи  за  јавне  набавке  доставити доказ  негативне  рефренце,
односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у
поступку јавне набавке.
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VIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Партија бр. 1: Папир за фотокопирање; ОРН: 30197643 – Хартија за фотокопирање: 

Предмет набавке: Јединица мере: Јединична цена без
ПДВ-а

,,Банкпост“А4, 210 х 297мм, 80гр, 500 листа; Рис

,,Банкпост“ А3, 297 х 420мм, 80гр, 500 листа Рис

Партија бр. 2: Тонери и кертриџи; ОРН: 30125110 – Тонери за ласерске штампаче и
телефакс машине; 30125120 – Тонери за фотокопир апарате; 

Предмет набавке:
Јединица мере: Јединична цена без

ПДВ-а
HP TONER LASER JET P1102, Р1006,

ЗАМЕНСКИ Ком.

ТОНЕР ЗА HP LASER JET 1200 BLACK
ЗАМЕНСКИ Ком.

ТОНЕР ЗА HP LASER JET 5200 BLACK
ЗАМЕНСКИ Ком.

ТОНЕР ЗА HP LASER JET 5100 BLACK
ЗАМЕНСКИ Ком.

SAMSUNG LASER BLACK ML 1510
ЗАМЕНСКИ Ком.

SAMSUNG LASER BLACK 1665
ЗАМЕНСКИ Ком.

SAMSUNG LASER BLACK 4623 X
ЗАМЕНСКИ Ком.

SAMSUNG LASER BLACK ML 2165
ЗАМЕНСКИ Ком.

FOTOKOPIR RICOH 4015  ЗАМЕНСКИ Ком.
ТОНЕР ЗА HP LASER JET 2605 COLOR

SET (4 KOLOR TONERA) Сет боја

HP TONER 92A   ЗАМЕНСКИ Ком.
CANON CL-41 COLOR ZA CANON PIXMA

MP 210 ШТАМПАЧ Ком.

CANON PG-40 BLACK ZA CANON  PIXMA
MP 210 ШТАМПАЧ Ком.

TONER CARTRIDGE 12А КОМПАТИБИЛАН
СА HP LASER JET 1010 , HP LASER JET

1018 И HP LASER JET 1020
Ком.

КX-F550 (ФАКС PANASONIC) Ком.
HP DESKJET F2280 Ком.

KONICA MINOLTA TN116 TONER CAR-
TRIDGE BLACK Ком.

HP LASERJET 2430 ЗАМЕНСКИ Ком.
HP LASER JET 53A ЗАМЕНСКИ Ком.

RIBBON ZA EPSON LQ 1000/1600K Ком.
RIBBON ZA EPSON LX300 Ком.
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Партија бр.  3:  Остали канцеларијски материјал;  ОРН:  30192000 – Канцеларијски
материјал; 

Предмет набавке: Јединица мере:
Јединична цена без

ПДВ-а

САМОКОПИРАЈУЋ
И БЛОК

БЛОК А5 НАЛОГ
МАГАЦИНУ ДА ПРИМИ

ком

БЛОК А5 НАЛОГ
МАГАЦИНУ ДА ИЗДА

ком

БЛОК А5 ОТПРЕМНИЦА
БЕЗ ПДВ-А

ком

БЛОК А5 ТРЕБОВАЊЕ ком
НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

БЕСКОНАЧНИ 240x12x4
(1+1)

кутија

НАЛОГ ЗА ИСПЛАТУ
ОБРАЗАЦ БР.2 (1+1)

ком

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ
ОБРАЗАЦ БР.1 (1+1) 1/50

ком

БЛОК РЕВЕРС, ФОРМАТ
А5, ОБИМ 100 Л, ПАПИР

НЦР
ком

НАЛОГ ЗА ИСПРАВКУ 
А5-NCR-A, 100 ЛИСТА

ком

ПЕЈЏ МАРКЕР
САМОЛЕПЉИВА БЕЛЕШКА
У БОЈАМА - ПЕЈЏ МАРКЕР,

12х44
паковање

САМОЛЕПЉИВИ
БЛОК

БЛОК САМОЛЕПЉИВИ
75x75 НЕОН БОЈЕ

ком

БЛОК САМОЛЕПЉИВИ
75x75  ПАСТЕЛ БОЈЕ

ком

БОЈА ЗА ПЕЧАТЕ
БОЈА ЗА ПЕЧАТЕ ПЛАВА

30мл
ком

ЦД/ДВД-Р/РW

CD-R 1/1 700 MB
ПЛАСТИЧНА КУТИЈА

(VERBATIM или
ОДГОВАРАЈУЋИ

КВАЛИТЕТ)

ком

DVD-R 1/1 4,7 GB, У
ПЛАСТИЧНОЈ КУТИЈИ

(VERBATIM или
ОДГОВАРАЈУЋИ

КВАЛИТЕТ)

ком

DVD-RW 4,7 GB, DVD-RW
10/1(VERBATIM или

ОДГОВАРАЈУЋИ
КВАЛИТЕТ) НА ШТАМПУ

ком

CD-RW 700МB, НА ШТАМПУ ком

ДАТУМАР
ДАТУМАР(ЕЛАН или

ОДГОВАРАЈУЋИ
КВАЛИТЕТ)

ком

ДЕЛОВОДНИК ФОРМАТ Б-4,А' 100 Л (ТВРД
ПОВЕЗ)

ком
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ДЕЛОВОДНИК 200 ЛИСТА ком

ЧЕТКИЦА

ЧЕТКИЦА ПЛАКАТ БР.14
ИЛИ БР.16 (ГИОТТО или

ОДГОВАРАЈУЋИ
КВАЛИТЕТ)

ком

ХЕФТАЛИЦА

ХЕФТАЛИЦА 24/6 ЗА 25
ЛИСТА РУЧНА (ДЕЛИ

W39803 ИЛИ
ОДГОВАРАЈУЋА)

ком

ХЕМИЈСКА
ОЛОВКА

ХЕМИЈСКА ОЛОВКА 0,7мм
40/1 ПЛАВА (WИННИНГ или

ОДГОВАРАЈУЋИ
КВАЛИТЕТ)

пак

ХЕМИЈСКА ОЛОВКА
ЦРВЕНА ГЕЛ 0.7 (Е.К. У-18,

УМН-207, ИЛИ ПЕНСАН
ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ

КВАЛИТЕТ)

ком

ХЕМИЈСКА ОЛОВКА ПЛАВА
ГЕЛ 0.7 (Е.К. У-18, УМН-207

ИЛИ ПЕНСАН ИЛИ
ОДГОВАРАЈУЋИ

КВАЛИТЕТ)

ком

РОЛЕР 0.7 мм ЦРНИ ГЕЛ
(Е.К. У-18, УМН-207 ИЛИ

ПЕНСАН ИЛИ
ОДГОВАРАЈУЋИ

КВАЛИТЕТ)

ком

ХЕМИЈСКА ОЛОВКА 0,7мм
40/1 ЦРВЕНА (WИННИНГ

или ОДГОВАРАЈУЋИ
КВАЛИТЕТ)

пак

ФАСЦИКЛА/ФОЛИЈ
А

ФАСЦИКЛА А4 100/1
ФОРМАТ U 11 РУПА 30миц

паковање

ФАСЦИКЛА А4 КАРТОНСКА
СА КЛАПНОМ БЕЛА

ком

ФАСЦИКЛА А4 КАРТОНСКА
СА КЛАПНОМ У БОЈИ

ком

ФАСЦИКЛА/ФОЛИЈА
ОБИЧНА НАЈЛОН А4

ФОРМАТ L 100/1
паковање

ПЛАСТИФИЦИРАНА
КАРТОНСКА ФАСЦИКЛА СА

КЛАПНАМА И СА ГУМОМ
НА ДЕСНОЈ ДУЖОЈ
СТРАНИ А4 ФОРМАТ

ком

ФАСЦИКЛА А4 ПВЦ
МЕХАНИКА У БОЈИ

ком

ФАКС РОЛНА

ФАКС РОЛНА 210мм х 24м
х17мм, 55гр/м² (ПОГОДНА

ЗА ФАКС ПАНАСОНИК
КX/ФТ/77)

ком

ФЛОМАСТЕР УНИЛАЈН 12 КОЛОРС 1/12 паковање

ФЛОМАСТЕР ЦРВЕНИ ком

ФЛОМАСТЕР ПЛАВИ ком
ФЛОМАСТЕР ЦРНИ ком
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ФЛОМАСТЕР ЗА ЦД ПЛАВИ ком

ФЛОМАСТЕР ЗА ЦД ЦРНИ ком

КАЛКУЛАТОР

КАЛКУЛАТОР СА МИН. 10
МЕСТА,  СА ВЕЛИКИМ

ТИПКАМА И ДИСПЛЕЈОМ
(CASIO, МИЛАН ИЛИ

ОДГОВАРАЈУЋИ
КВАЛИТЕТ)

ком

КЕСА УКРАСНА

КЕСА УКРАСНА ЈУМБО
НАТРОН

ком

КЕСА УКРАСНА ЗА ФЛАШУ
12x37x9цм ПЛАВА

ЈЕДНОБОЈНА НАТУР
ком

КЕСА УКРАСНА ЗА ФЛАШУ
12x37x9цм ЗЕЛЕНА

ЈЕДНОБОЈНА НАТУР
ком

КОРЕКТОР

КОРЕКТОР 1/1 ТЕЧНИ 10мл ком

КОРЕКТОР ТЕЧНИ 20 МЛ ком

КОРЕКТОР У ОЛОВЦИ ком
КОРЕКТОР ТРАКА

5ММX10М (WЕIBO ИЛИ
ОДГОВАРАЈУЋИ

КВАЛИТЕТ)

ком

КОВЕРАТ КОВЕРАТ КОМПЕТИТОР
40x30цм, 80г, БЕЛИ
САМОЛЕПЉИВИ

ком

КОВЕРАТ КОМПЕТИТОР
25x35цм, 80 г, БЕЛИ

САМОЛЕПЉИВИ
ком

КОВЕРАТ КОМПЕТИТОР
16x23цм, 80 г, БЕЛИ

САМОЛЕПЉИВИ
ком

КОВЕРАТ КОМПЕТИТОР
230x330мм, 80 г

САМОЛЕПЉИВИ
(ОТВАРАЊЕ ПО УЖОЈ

СТРАНИ)

ком

КОВЕРАТ САМОЛЕПЉИВ
РОЗА 250x180

ком

КОВЕРАТ САМОЛЕПЉИВИ
ДЕСНИ ПРОЗОР 110x230,
ОТВАРАЊЕ ПО ШИРОЈ

СТРАНИ 80Г, 100/1

паковање

КОВЕРАТ САМОЛЕПЉИВИ
БРАОН 350x250

ком

КОВЕРАТ САМОЛЕПЉИВИ
АМЕРИКАНЕР БЕЗ

ПРОЗОРА 110*230, 80 г,
ОТВАРАЊЕ ПО ШИРОЈ

СТРАНИ 

паковање

КОВЕРАТ САМОЛЕПЉИВИ
КОМПЕТИТОР (ОТВАРАЊЕ

ПО ДУЖОЈ
СТРАНИ)110x230мм

ком

КОВЕРАТ САМОЛЕПЉИВИ
КОМПЕТИТОР (ОТВАРАЊЕ

ком
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ПО УЖОЈ
СТРАНИ)190x260мм

КОВЕРАТ САМОЛЕПЉИВИ
Б6, ПЛАВИ 125Х176

ком

КОВЕРАТ САМОЛЕПЉИВИ
Б6, БЕЛИ 125Х176

ком

КОВЕРАТ МАЛИ БЕЛИ
12x18цм

ком

КОВЕРАТ САМОЛЕПЉИВИ
КОМПЕТИТОР (ОТВАРАЊЕ

ПО УЖОЈ СТРАНИ)
176x250мм

ком

КОВЕРАТ СА ЗАШТИТНИМ
ВАЗДУШНИМ

МЕХУРИЋИМА СРЕДЊИ
ком

ЛЕЊИР ЛЕЊИР 80цм МЕТАЛНИ ком

ЛЕПАК

СУПЕР ЛЕПАК LOCTITE
ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ

КВАЛИТЕТ
ком

ЛЕПАК 20г УНИВЕРЗАЛНИ
(ОХО ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ

КВАЛИТЕТ)
ком

ЛЕПАК 30г УНИВЕРЗАЛНИ
(ОХО ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ

КВАЛИТЕТ)
ком

ЛЕПАК 40г УНИВЕРЗАЛНИ
(ОХО ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ

КВАЛИТЕТ)
ком

ЛЕПАК 50г УНИВЕРЗАЛНИ
(ОХО ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ

КВАЛИТЕТ)
ком

МАКАЗЕ

МАКАЗЕ 15-16ЦМ СА
ЧЕЛИЧНОМ ОШТРИЦОМ
(WЕСТКОТТ ЕАЗY ГРИП

ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ
КВАЛИТЕТ)

ком

МАКАЗЕ 21-23ЦМ СА
ЧЕЛИЧНОМ ОШТРИЦОМ
(WЕСТКОТТ ЕАЗY ГРИП

ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ
КВАЛИТЕТ)

ком

МАРКЕР МАРКЕР ЦРНИ
ПЕРМАНЕНТ ОКРУГЛИ ВРХ

(МИЛАН ИЛИ
ОДГОВАРАЈУЋИ

КВАЛИТЕТ)

ком

МАРКЕР ЦРВЕНИ
ПЕРМАНЕНТ ОКРУГЛИ ВРХ

(МИЛАН ИЛИ
ОДГОВАРАЈУЋИ

КВАЛИТЕТ)

ком

МАРКЕР ПЛАВИ
ПЕРМАНЕНТ ОКРУГЛИ ВРХ

(МИЛАН ИЛИ
ОДГОВАРАЈУЋИ

КВАЛИТЕТ)

ком
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МАРКЕР ЗЕЛЕНИ
ПЕРМАНЕНТ ОКРУГЛИ ВРХ

(МИЛАН ИЛИ
ОДГОВАРАЈУЋИ

КВАЛИТЕТ)

ком

МАРКЕР ЗА БЕЛУ ТАБЛУ
ЦРНИ

ком

МАРКЕР ЗА БЕЛУ ТАБЛУ
ЦРВЕНИ

ком

МАРКЕР ЗА БЕЛУ ТАБЛУ
ПЛАВИ

ком

МАРКЕР ТАНКИ 0,5-0,7ММ
ЦРНИ ПЕРМАНЕНТ

ком

МИНЕ ЗА ПАТЕНТ
ОЛОВКУ

МИНЕ 15x0.5 ХБ ROTRING
TIKKY HIGH POLIMER ИЛИ

ОДГОВАРАЈУЋИ
КВАЛИТЕТ( 1/12 МИНА)

кутија

ОЛОВКА

ГРАФИТНА ОЛОВКА 5Б
(ШТЕДЛЕР ИЛИ
ОДГОВАРАЈУЋИ

КВАЛИТЕТ)

ком

ГРАФИТНА ОЛОВКА Х
(ШТЕДЛЕР ИЛИ
ОДГОВАРАЈУЋИ

КВАЛИТЕТ)

ком

ОЛОВКА ГРАФИТНА ХБ
(МИЛАН ИЛИ

ОДГОВАРАЈУЋИ
КВАЛИТЕТ)

ком

ПВЦ ПОЛИЦА
ПОЛИЦА ЗА ДОКУМЕНТА

ПВЦ ПРОВИДНА
ком

КУТИЈА ЗА
КАТАЛОГЕ

ПВЦ УСПРАВНИ ДРЖАЧ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ,

76х248х320мм
ком

РАСХЕФТАЧ РАСХЕФТАЧ ком

РЕГИСТРАТОР

КАРТОНСКИ РЕГИСТАРТОР
НОРМАЛ А4 СА КУТИЈОМ И

МЕТАЛНИМ
МЕХАНИЗМОМ, ширине око

90 мм,

ком

КАРТОНСКИ РЕГИСТАРТОР
УСКИ А4 СА КУТИЈОМ И

МЕТАЛНИМ МЕХАНИЗМОМ
ком

КАРТОНСКИ РЕГИСТАРТОР
НОРМАЛ А5 СА КУТИЈОМ И
МЕТАЛНИМ МЕХАНИЗМОМ

ком

СКАЛПЕЛ

СКАЛПЕЛ ТY517 (ЕАГЛЕ
ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ

КВАЛИТЕТ)
ком

СКАЛПЕЛ ТY519 (ЕАГЛЕ
ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ

КВАЛИТЕТ)
ком

СПАЈАЛИЦЕ
СПАЈАЛИЦЕ У БОЈИ паковање
СПАЈАЛИЦЕ 100/1 паковање

СТАЛАК ЗА
СЕЛОТЕЈП

СТАЛАК ЗА СЕЛОТЕЈП
19X33 ВЕЋИ (УНИ ЛИНЕ

ком
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ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ
КВАЛИТЕТТ)

БУШАЧ ПАПИРА
БУШАЧ ПАПИРА ДО 25
ЛИСТОВА, МЕТАЛНА

КОНСТРУКЦИЈА
ком

ТЕХНИЧКА ОЛОВКА

ТЕХНИЧКА ОЛОВКА 0.5
(ШТЕДЛЕР ИЛИ
ОДГОВАРАЈУЋИ

КВАЛИТЕТ)

ком

ТЕКСТ МАРКЕР

ТЕКСТ МАРКЕР 4/1 - 4 БОЈА
(GIOTTO ИЛИ

ОДГОВАРАЈУЋИ
КВАЛИТЕТТ)

паковање

ТЕКСТ МАРКЕР  ЗЕЛЕНИ
(МАПЕД ИЛИ

ОДГОВАРАЈУЋИ
КВАЛИТЕТТ)

ком

ТЕКСТ МАРКЕР РОЗА
(МАПЕД ИЛИ

ОДГОВАРАЈУЋИ
КВАЛИТЕТТ)

ком

ТЕКСТ МАРКЕР ЖУТИ
(МАПЕД ИЛИ

ОДГОВАРАЈУЋИ
КВАЛИТЕТТ)

ком

ТЕКСТ МАРКЕР
НАРАНЏАСТИ (МАПЕД ИЛИ

ОДГОВАРАЈУЋИ
КВАЛИТЕТ)

ком

УЛОЖАК ЗА
ХЕФТАЛИЦУ

УЛОЖАК ЗА ХЕФТАЛИЦУ
24/6 1000/1 (УНИХЕФТ ИЛИ

ОДГОВАРАЈУЋИ
КВАЛИТЕТ)

кутија

УЛОЖАК ЗА ХЕФТАЛИЦУ
23/10

кутија

УЛОЖАК ЗА
СКАЛПЕЛ

УЛОЖАК ЗА СКАЛПЕЛ 10/1
МАЛИ

паковање

УЛОЖАК ЗА СКАЛПЕЛ 10/1
ВЕЋИ

паковање

СЕЛОТЕЈП

ОБИЧАН-МАЛИ 15мм ком

СРЕДЊИ-25мм ком
ШИРОКИ-ВЕЛИКИ 48мм

провидни
ком

КРЕП ПАПИР ЛЕПЉИВА
ТРАКА 48мм

ком

ДУПЛО ЛЕПЉИВА ТРАКА
48мм

ком

БАТЕРИЈЕ

АЛКАЛНЕ VARTA ИЛИ
ОДГОВАРАЈУЋИ КВАЛТЕТ

ААА 1,5 V 1/4
ком

АЛКАЛНЕ VARTA ИЛИ
ОДГОВАРАЈУЋИ КВАЛТЕТ

АА 1,5 V 1/4
ком

БЕСКОНАЧНИ
ПАПИР

ТИП 1+0, ДИМЕНЗИЈЕ
240x12

кутија

ТИП 1+1, ДИМЕНЗИЈЕ кутија
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240x12

СВЕСКА

БЛОК ЗА БЕЛЕШКЕ А5,  60-
80 л, 80 г

ком

СВЕСКА ТВРДЕ КОРИЦЕ
А4, 80-100 л, 80 г

ком

СВЕСКА А5 ФОРМАТ, 80-
100 л, 80 г

ком

ГУМИЦА ЗА
БРИСАЊЕ

ГУМИЦА ЗА БРИСАЊЕ око
33х16х13 мм(ШТЕДЛЕР
ИЛИ ФАКТИМА П36 ИЛИ

ОДГОВАРАЈУЋИ
КВАЛИТЕТ)

ком

КАНАП
КАНАП КУДЕЉНИ ТАНКИ

ПАКОВАЊЕ ОД 6х500 грама
паковање

КЊИГА ИНТЕРНА
ДОСТАВА

КЊИГА ИНТЕРНА ДОСТАВА
О КРЕТАЊУ СПИСА, тврде

корице, око 80 л
ком

КЊИГА ДНЕВНИХ
ИЗВЕШТАЈА

КЊИГА ДНЕВНИХ
ИЗВЕШТАЈА (ЕДИ) ФОРМАТ

А4, ОБИМ 12+12 Л. (ТВРД
ПОВЕЗ)

ком

НАЛОГ ЗА
СЛУЖБЕНО
ПУТОВАЊЕ

НАЛОГ ЗА СЛУЖБЕНО
ПУТОВАЊЕ

ком

ПУТНИ НАЛОГ ЗА
ТЕРЕТНО МОТОРНО

ВОЗИЛО (ВЕЛИКИ
ФОРМАТ,КЊИГА) 100 Л

ком

ПУТНИ НАЛОГ ЗА
ПУТНИЧКО МОТОРНО

ВОЗИЛО (ВЕЛИКИ
ФОРМАТ,КЊИГА)  100 Л

ком

ТЕРМО РОЛНА
ЗА ФИСКАЛНЕ УРЕЂАЈЕ

28x40 мм,ФИ 50
ком

КЊИГА УЛАЗНИХ
ФАКТУРА (КУФ)

ОБРАЗАЦ БРОЈ 300180,80
ЛИСТОВА

ком

ФОРМАТ А4, ОБИМ 80 Л,
(ТВРД ПОВЕЗ)

ком

ФАСЦИМИЛЕ ИНК
ФИЛМ

ЗА ПАНАСОНИК КX-FC 278
ТЕЛЕФОН/ФАКС

ком

АДИНГ РОЛНА ФИ 50X57мм,ПАПИР 55гр/м² ком

ЗАРЕЗАЧ ЗАРЕЗАЧ метални ком

СПРЕЈ ЗА ЕКРАН СПРЕЈ ЗА ЕКРАН ком

МАГИЧНА КРПА МАГИЧНА КРПА ком
САМОЛЕПЉИВЕ

ЕТИКЕТЕ
31х43, 16 етикета/лист, 80

етикета/сет сет
САМОЛЕПЉИВЕ

ЕТИКЕТЕ
35х62, 10 етикета/лист, 50

етикета/сет сет
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

У колони ,,Јединична цена без ПДВ-а“ уписати јединичну цену без ПДВ-а. 

Датум: М.П. Потпис понуђача
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IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У  складу  са  чланом  88.  став  1.  Закона,  понуђач  ____________________
[навести  назив  понуђача],  доставља  укупан  износ  и  структуру  трошкова
припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС 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: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум: М.П. Потпис понуђача
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
                                                                            (Назив понуђача)
даје: 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у поступку јавне набавке добара - набавка канцеларијског материјала бр. ЈН
3/2017 поднео  независно,  без  договора  са  другим  понуђачима  или
заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача

Напомена:  у  случају  постојања  основане  сумње  у  истинитост  изјаве  о
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за
заштиту  конкуренције.  Организација  надлежна  за  заштиту  конкуренције,
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим
се  уређује  заштита конкуренције.  Мера  забране  учешћа у  поступку  јавне
набавке  може  трајати  до  две  године.  Повреда  конкуренције  представља
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
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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