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II ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

предмет јавне набавке 

Канцеларијског материјла 

врста поступка 

  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК     
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 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), Одлуке о покретању поступка јавне 

набавке 14/2014  дел.број Одлуке 10/610 oд 19.05.2014.г. и Решења о образовању комисије дел.бр. 10/611 од 19.05.2014.г. за јавну набавку 14/2014,  припремљена 

је: 

                                                          КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара – канцеларијског материјала  бр.14/2014 

Конкурсна документација садржи: 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке  4 

III Врста, техничке карактеристике и сл.  5-15 

 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова 

16-19 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 20-26 

VI Образац понуде са структуром цене 27-43 

VII Модел уговора 44-46 

           VIII Образац трошкова припреме понуде 47 

X Образац изјаве о независној понуди 48 

 

XI 

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 49 

           

 Укупно: 49 страна 
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 I ОПШТИ  ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о наручиоцу 

 

Наручилац: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ 

Адреса: Радоја Дакића 6 – 8, Нови Београд 11070  

Интернет страница: www.imd.org.rs 

 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке  је:  Набавка канцеларијског материјала, за коју се спроводи отворени поступак, обликован у 4 партије  .  

Ознака из општег речника набавке: 3019000 Разна канцеларијска опрема и потрепштине; 30125110 Тонери за ласерске штампаче и тел.маш.; 22000000 штампани 

материјал и сродни производи 

 

4. Циљ поступка 

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

 

5. Контакт (лице или служба)  

Лице (или служба) за контакт: Маја Алексић, дипл.правник; Весна Павловић, службеник за јавне набавке тел.011/3108-250,  

Е - маил адреса и број факса javne.nabavke@imd.org.rs  и број факса 011/2609-869 

 

 

 

 

 

 

http://www.imd.org.rs/
mailto:javne.nabavke@imd.org.rs
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке  ЈН бр. 14/2014 – Канцеларијски материјал за потребе Института  

 

Општи речник набавке: 3019000 Разна канцеларијска опрема и потрепштине; 30125110 Тонери за ласерске штампаче и тел.маш.; 22000000 штампани 

материјал и сродни производи 

 

Процењена вредност набавке: 5.500.000,00 дин. без ПДВ-а 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  И СЛ.  

ЈН бр. 14/2014 –Канцеларијски материјал за потребе Института  

Процењена вредност  набавке– 5.500.000,00 динара без ПДВ-а 

Набавка обликована у четири партије: 

Партија 1 – Канцеларијски материјал (процењена вредност 2.500.000,00 динара без ПДВ-а)  

Ред. 

Број Назив 

Јединица 

мере Количина 

1 
Свеске формата А4 Ком 50 

2 

Свескa-укоричене 

А4, високи каро 

Ком 700 

3 

Свеска АBECEDA Ком 10 

4 
Налепнице 

самолепљиве 19x32 

Ком 160000 

5 

Признанице за 

благајну А6- НЦР 

штампа 

Блок 45 

6 

Фасцикле са 

гумом,картонске у 

боји-3ЦЛ 

Ком 150 

7 

Фасцикле картонске 

А4 

Ком 3500 

8 

Фасцикле Л- ПВЦ Ком 3000 
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9 

Фасцикле ПВЦ са 11 

рупа 

Ком 18000 

10 

Фасцикле ПВЦ са 

механизмом 

Ком 1000 

11 

Фасцикла ПВЦ са 20 

преграда 

Ком 10 

12 

Пермамент маркер, 

црни 

Ком  700 

13 
Боје за печате,Тродат 

или одг. 

ком 120 

14 Јастуче за печате 

ком 120 

15 Овлаживач  

ком 20 

16 

Фолија за 

ламинацију А4 /125 

микрона/ 

Пак.           

1/ 

100ком 

5 

17 

Папир за 

фотокопирање А4 

80г/m2 

Рис 4000 

18 
Универзални лепак -

20гр 

ком 700 

19 
Ролне за дигитрон 

38мм 1+0 

ком 60 



7 

 

20 

Оловке хемијске са 

заменљивим 

улошком 

Ком 2000 

21 Графитне оловке Ком 100 

22 

Коверте Б6 - 5, плави Ком 15000 

23 

Коверте розе Б5 ЦЛ Ком 12000 

24 Коверте за ЦД Ком 3000 

25 
Коверте Натрон 

1000АД 

Ком 7000 

26 Коректора 1/1 Ком 700 

27 Индиго машински Ком 5 

28 ДВД   Пак: 1/50 30 

29 

CD-R Verbatim или 

одговарајући 1/50 

Пак: 1/50 50 

30 Датумар 

ком 4 

31 

Лењир - 30 цм ком 4 

32 
Адинг ролне  57мм Ком 50 

33 

Филмови за факс - 

NPF-FA93/57 

Ком 25 

34 

Табулир(240x12 1+2) кут 15 

35 Табулир (240x12 1+0) кут 30 
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36 

Хефталица машина, 

метална, Делта или 

одг. 

ком 80 

37 

Факс ролне 210x20 Ком 50 

38 

Филм за факс 

Panasonik 93 

kom 15 

39 

Филм за факс 

Panasonik 91 

ком 20 

40 

Регистратор А4 

нормал 

Ком 800 

41 

Регистратор уски А4 ком 30 

42 

Регистратор А5 ком 200 

43 

Спајалице Ком 1000 

44 

Фломастер за 

ДВД/ЦД, 

водоотпорни 1мм, 

Центропен или одг., 

да се не брише 

приликом писања по 

пластици/стаклу – 

доставити узорак 

ком 300 

45 Фломастер сигнир Ком 720 

46 

Фломастер за 

ДВД/ЦД, 

водоотпорни, 0,5 

Центропен или одг. 

да се не брише 

Ком 300 
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приликом писања по 

пластици/стаклу – 

доставити узорак 

47 

Рибон Epson LQ800 ком 20 

48 Алу фолија 30м Ком 1200 

49 

Бат.Вербатим или 

екв.ЛР3 1,5V 1/1 

Ком 500 

50 

Бат.Вербатим или 

екв.ЛР6 1,5V 1/1 

Ком 800 

51 
Батерија LR-14 

алкална 

ком 200 

52 Батерије 9V  Ком 80 

53 
Кламерице за 

хефталицу 

Koм 840 

54 Фотокопир А3 рис 5 

55 Хут / флис/  папир  кг 100 

56 

Фотокопир у боји А4, 

80гр 

рис 25 

57 Селотејп 15х33 ком 850 

58 Сталак за селотејп ком 15 

59 деловодник, 200листа ком 10 

60 Маказе за папир ком 50 

61 

Скалпел са 

пластичним 

држачем, 18мм 

ком 10 

62 Бушач за папир ком 20 

63 Резач метални ком 10 
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64 

Селотејп трака 

широка 50х66 

ком 50 

65 Гумице за брисање  ком 40 

66 

Гумице резане за 

акта 5.5cm 500gr 

пак 20 

67 
Књига улазних 

фактура  

ком 10 

68 Хартија ВК рис 15 

69 Табла плутана 40x60 ком 5 

70 Табла плутана 30x40 ком 5 

71 Чиоде за плуту 
кут 20 

72 
Интерна доставна 

књига 

ком 5 

73 

Књига примљених 

рачуна 

ком 5 

74 
Kњига реверса А5, 

НЦР 

блок 10 

75 Коверат америкен ком 1000 

76 
Полице за документа, 

жичана - црна 1/3 

ком 25 

77 
Трака за калкулатор 

/Ribbon 13mmx5m/ 

ком 10 

78 Расхевтљивач ком 20 

79 

Налог магацина да 

изда робу НЦР 

штампа 

Блок  20 

80 

Налог магацина да 

прими робу НЦР 

штампа 

 блок  20 

81 
Деловодник 

скраћени 

 ком    6 
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Техничка спецификација,минимални захтеви које треба  да испуњава производ за пoзицију 17   

 

        Позиција 17,папир за фотокопирање мора бити висококвалитетан,вишенаменски  са следећим   карактеристикама: 

Грамажа                   80 gsm       ± 3%,     ISO  536 

Крутост     MD mN  мин 125     ±15        ISO 2493 

Рапавост   200 ml/min               ± 50       ISO 8791/-2   

CIE белина   160     ±3                               ISO 11475       

Непровидност     %  мин 91,                   ISO 2471 

 

За ову ставку доставити каталог или произвођачку декларацију, где се може видети да понуђени производ испуњава тражене карактеристике 

За позицију 44 и 46 је потребно доставити узорке, на основу којих ће се закључити да ли је фломастер водоотпоран, односно да се не брише на пластици/стаклу 

 

 

Партија бр. 2 – Тонери и кертриџи/репарирани-рециклирани-ремонтовани тонери/ 

 

 (процењена вредност 1.200.000,00 динара без ПДВ-а) 

Ред. Број 

Штампач 

касета 

Обавезан 

број 

копија Количина 

1 XEROX PHASER 3140 3140 1500 350 

2 HP P1005 CB435A 1500 30 

3   cb436a   10 

4 HP 1200 C7115A 2500 20 

5 HP 1010 Q2612A 1500 100 

6 HP 4/4+ 92298A       6800  30 

7 HP 4092   5 

8 HP 5949   15 

9 HP 285a   20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 
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10 HP 57   2 

11 HP 56   2 

12 CANON MF 4010 FX-10 1500 40 

13 CANON MF 4410 728 1500 15 

14 Canon 703   10 

15 samsung scx 4521     2 

16 SAMSUNG CLP 315 

CLT – 4095 
1000 c,y,m; 

1500blk 

По 6 од 

сваке 

боје- 24 

ком 

17 SAMSUNG ML 2010 1610 2000 60 

18 SAMSUNG ML 1640 1910 2000 20 

19 lexmark e230   5 

20 lexmark e220   5 

21 lexmark e350   2 

22 lexmark x203   5 

23 lexmark E320 2500 2 

24 Xerox 4510 8000 40 

25 Canon 

lbp5050 

sve boje 

По 10 

ком. од 

сваке 

боје – 

40ком 

26 lexmark E360 3500 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Набака се односи на репариране, рециклиране, ремонтоване тонере за све ставке 
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Партија бр. 3 – Штампани обрасци/материјал 

 (процењена вредност 1.140.000,00 динара без ПДВ-а) 

Р.бр. Назив Јед.мере Формат Штампа Потребне 

количине 

за годину 

дана 

1. Типски образац (материјал хартија 70г) Лист А-4 1/0 139.000 

2. Типски образац (материјал хартија 70г) Лист А-4 1/1 200.000 

3. Типски образац (материјал хартија 70г) Лист А-5 1/0 100.000 

4. Типски образац (материјал хартија 70г) Лист А-5 1/1 157.000 

5. Tипски образац (материјал хатија 70г) Лист А-3 1/0 3.000 

6. Типски образац (материјал хартија 70г) Лист А-4 2/0 41000 

7. НЦР блок 100листа; средњи лист Блок А-4 1/0 450 

8. Протокол - обим 200 листа, офсетни папир 

80 гр, са поткорицом,тврд повез са 

штампом на корици, шивено концем 

ком Б-4 1/1 250 

9. Протокол - обим 200 листа, офсетни папир 

80 гр, са поткорицом,тврд повез са 

штампом на корици, шивено концем, са 

ком А-3 1/1 100 
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За ставку 14 штампаће се картони са различитим 

називима: нпр. Микробиологија Имунологија, Генетика – Мијелограм, Преглед урина –крвна слика, те пошто су истих карактеристика наручилац ће достављати 

само један узорак као пример.  

 

Напомена:  за  ставке 10-14 цене се дају на основу узорака које наручилац прилаже уз документацију, које понуђач може преузети сваког  радног дана од 07:00h-

15:00h,  у просторијама Управне зграде   Института/ контакт особа Маја Алексић, Софија Гомирац 3108-250. 

 

Набавка ће се вршити према указаној потреби – сукцесивно према узорцима образаца достављеним уз поруџбеницу наручиоца. 

 

Напомена: За ставке 1-9 исказане количине садрже више различитих образаца, блокова и протокола. Не можемо прецизирати сваку поруџбину, али оквирно: 

        A4         пo       5.000;                          A5 пo  5.000;                                                               A3 пo 1.000 

Напомињемо да је потребно формирати цену по количинама задатим на годишњем нивоу, без обзира на обим поруџбине. 

 

 

 

 

нумерацијом страна 

10. Коверат, натрон, по приложеном узорку ком.   25000 

11. Штамапана фасцикла трајна историја 

болести са биговањем, по приложеном 

узорку 

ком   1500 

12. Kартон телесне тежине, розе, по 

приложеном узорку  

ком А-4  400 

13. Kартон телесне тежине плави, по 

приложеном узорку 

ком А-4  400 

14. Преградни штампани картони:  

Са различитим називима 

по приложеном узорку 

ком А-4  5000 
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Партија бр. 4 –штампани  приручник /брошура  

(процењена вредност 660.000,00 динара без ПДВ-а) 

Р.б

р. 4 

Опис производа Јед. 

мере 

Тираж 

 

Потребне 

количине 

1. Штампани 

Приручник 

Формат: А4 

Обим: 150 стр. 

Табак: 135 г 

кунстдрук fat mat,  

штампа 4/4 

корице: 300г 

штампа 4/4 

Пластификација: 

сјајна 

Повез: прошивено 

жицом кроз превој 

ком. 1000 3000 

 

Брошуре ће се поручивати сукцесивно  по 1000 комада, па је зато наведен тираж,  по узорку наручиоца. 
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Набавка ће се вршити према указаној потреби – сукцесивно према узорцима достављеним уз поруџбеницу наручиоца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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 му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) 

Закона); 

4) 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); 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона, уколико такво 

Решење постоји. 

За партију бр. 2 понуђачи су обавезни да у складу са Законом о управљању отпадом и Правилником о категоријама, испитивању и класификацији 

отпада (Сл.Гласник РС бр. 56/2010), доставе Дозволу за сакупљање, транспорт, складиштење и третман  ласер тонер касета и инк-јет кертриџа, 

коју издаје Министарство Енергетике, развоја и заштите животне средине или локалне јединице самоуправе. 

6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона). 
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1.2. 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 и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   

1.3. 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.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 

неопходна испуњеност тог услова. 

 

1.4. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из  чл. 76.  Закона о јавним набавкама 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона о 

јавним набавкама, што подразумева: 

За партију број 1. 

Да понуђач поседује сертификат ИСО 9001  

За партију број 2. 

-Да понуђач достави Извештај о испитивању материјала за ласер тонер касете и инк-јет кертриџе у циљу његовог третмана према Правилнику о категоријама, 

испитивању и класификацији отпада (Сл.Гласник РС бр. 56/2010) 

 

2.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 

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: Правна 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.  Предузетници 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. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране 
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обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера 

забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту 

изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му 

није изречена мера забране обављања одређених послова.  

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;  

4) 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; 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона, уколико такво Решење 

постоји. 

За партију бр. 2 понуђачи су обавезни да у складу са Законом о управљању отпадом и Правилником о категоријама, испитивању и класификацији 

отпада (Сл.Гласник РС бр. 56/2010), доставе Дозволу за сакупљање, транспорт, складиштење и третман  ласер тонер касета и инк-јет кертриџа, 

коју издаје Министарство Енергетике, развоја и заштите животне средине или локалне јединице самоуправе. 

6)  Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу X). Изјава мора да буде потписана од стране 

овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

Доказивање испуњености услова из члана 76. Закона о јавним набавкама 

Понуђач доказује испуњеност додатних услова достављањем следећег: 

 

За партију број 1. 

- Фотокопију сертификата ИСО 9001, за понуђача 

 

 

За партију број 2. 

-Да понуђач достави Извештај о испитивању материјала за ласер тонер касете и инк-јет кертриџе у циљу његовог третмана према Правилнику о категоријама, 

испитивању и класификацији отпада (Сл.Гласник РС бр. 56/2010) 

 

 

 

Напомена: Понуђач који је уписан у Регистар понуђача Агенције за привредне регистре као Регистровани понуђач, сходно члану 78.  Закона о јавним набавкама 

Републике Србије,није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова. 



19 

 

У том случају, понуђачи су дужни да у оквиру понуде доставе Решење издато од стране Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача, или да 

наведу интернет страницу где се може видети да је уписан у Регистар понуђача. 

 

 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 

4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 

испуњеност тог услова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 

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, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 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. 

 

У случају да наручилац то затражи а 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. 
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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 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. 

 

 

 

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

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

Понуђач подноси понуду на српском језику. Каталози и сертификати могу бити на енглеском или немачком језику. 

Наручилац који у поступку прегледа и оцене понуда утврди да би део понуде требало да буде преведен на српски језик, одредиће понуђачу примерен рок у којем је 

дужан да изврши превод тог дела понуде. У случају спора релевантна је верзија конкурсне документације, односно понуде, на српском језику. 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.  

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: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „др Вукан Чупић“, Радоја Дакића 6 – 8, Нови Београд 11070, 

са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара –  Канцеларијског материјала, ЈН бр. 14/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”.  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 30.06.2014.г. до 09:00 часова  

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 наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће 

навести датум и сат пријема понуде.  
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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. 

Отварање понуда ће се спровести дана 30.06.2014.г. у 11:00 часова  

3.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: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ Радоја Дакића 6 – 

8,  са назнаком: 

„Измена понуде/ Допуна понуде/ Опозив понуде / Измена и допуна понуде за јавну набавку добара –  Канцеларијског материјала ЈН бр. 14/2014 - 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. 

 

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. 
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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 6) 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,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење 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. 

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. 
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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 60 или више дана од дана испоруке, на основу документа, који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добара . 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

9.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара) 

РОК ИСПОРУКЕ: Сукцесивно, у року од 24h  од захтева наручиоца 

Место: магацин Института  

 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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 

 

Цене у понуди морају бити исказане у динарима без обрачунатог ПДВ-а. 

Промена цена је могућа  у складу са променом курса евра, уколико та промена буде већа од 10%,  уз сагласност обе стране, а на основу Анекса. 

Образац структуре цена понуђачи попуњавају у складу са упутством датим у конкурсној документацији. . 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена наручилац ће поступити у складу са чланом 92. и 93. Закона о јавним набавкама.  

Понуђач је обавезан да понуди искључиво једну цену за понуђени материјал. 

Све друго сматраће се понудом са варијантама. 

 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Изабрани понуђач је дужан да достави средстви финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то: 

Mеницу за добро извршење посла  и то:  
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Бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана 

од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, са назначеним износом од 10%  од 

укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач 

наводи у меничном овлашћењу - писму.  Изабрани понуђач  се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора достави меницу за добро извршење посла. 

Средство финансијског обезбеђења  за добро извршење посла траје најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења. 

 

 

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

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца  Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ 

Радоја Дакића 6-8, Нови Београд 11070, или e-mail-oм: javne.nabavke@imd.org.rs или факсом на број.011/2609-869] тражити од наручиоца додатне информације 

или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 

одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију 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 бр.14/2014. 

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.  

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. 

 

14. 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).  

mailto:javne.nabavke@imd.org.rs
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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.  

15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за 

предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора 

преда наручиоцу бланко сопствену меницу  за добро извршење посла, у висини од 15%,  (уместо 10% из тачке 11. Упутства понуђачима како да сачине 

понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време 

трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства обезбеђења  за добро извршење посла мора да се продужи. 

16. 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“.  

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ 

ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који који је пре доставио понуду на 

Архиви наручиоца.  

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  

(Образац изјаве, дат је у поглављу X конкурсне документације). 

 19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
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Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.  

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

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 

Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у 

току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права 

наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 

2 дана од дана пријема захтева.Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне 

документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без 

обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за 

заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.  

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 понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 

наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре 

отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са 

назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.   

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа 

од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.  

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели 

уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из 

записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 

динара. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
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21. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ и упутством о попуњавању 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку бр. 14/2014- Канцеларијски материјал , за 

партије:_____________________________________________________________________ 

 

         1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача: 
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Матични број понуђача:  

Порески     идентификациони     број понуђача 

(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (е-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице  овлашћено  за   потписивање уговора  

 

 

1) ПОНУЂАЧ 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 

 

 

                                                                     М.П.                             Потпис овлашћеног лица 

 

 

 

 

 

3 ) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

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

 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:  
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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) Oбразац понуде  

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ   и финансијска понуда, са структуром цене 

Партија 1 – Канцеларијски материјал ( процењена вредност 2.500.000,00 динара без ПДВ-а) 

         

Ред. 

Број Назив 

Јединица 

мере Количина 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а Јединична цена са ПДВ-а 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена са ПДВ-

ом 

Посебно исказани трошкови 

који чине једи. цену 

1 
Свеске формата А4 Ком 50  
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2 

Свескa-укоричене 

А4, високи каро 

Ком 700  

    

3 

Свеска АBECEDA Ком 10  

    

4 
Налепнице 

самолепљиве 19x32 

Ком 160000  

    

5 

Признанице за 

благајну А6 –НЦР 

штампа 

Блок 45  

    

6 

Фасцикле са 

гумом,картонске у 

боји-3ЦЛ 

Ком 150  

    

7 

Фасцикле картонске 

А4 

Ком 3500  

    

8 

Фасцикле Л- ПВЦ Ком 3000  

    

9 

Фасцикле ПВЦ са 11 

рупа 

Ком 18000  

    

10 

Фасцикле ПВЦ са 

механизмом 

Ком 1000  

    

11 

Фасцикла ПВЦ са 20 

преграда 

Ком 10  

    

12 

Пермамент маркер, 

црни 

Ком  700  
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13 
Боје за печате,Тродат 

или одг. 

ком 120  

    

14 Јастуче за печате 

ком 120  

    

15 Овлаживач  

ком 20  

    

16 

Фолија за 

ламинацију А4 /125 

микрона/ 

Пак.           

1/ 

100ком 

5  

    

17 

Папир за 

фотокопирање А4 

80г/m2 

Рис 4000  

    

18 
Универзални лепак -

20гр 

ком 700  

    

19 
Ролне за дигитрон 

38мм 1+0 

ком 60  

    

20 

Оловке хемијске са 

заменљивим 

улошком 

Ком 2000  

    

21 Графитне оловке Ком 100      

22 

Коверте Б6 - 5, плави Ком 15000  

    

23 

Коверте розе Б5 ЦЛ Ком 12000  

    

24 Коверте за ЦД Ком 3000      

25 
Коверте Натрон 

1000АД 

Ком 7000  

    

26 Коректора 1/1 Ком 700      

27 Индиго машински Ком 5      
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28 ДВД   Пак: 1/50 30      

29 

CD-R Verbatim или 

одговарајући 1/50 

Пак: 1/50 50  

    

30 Датумар 

ком 4  

    

31 

Лењир - 30 цм ком 4  

    

32 
Адинг ролне  57мм Ком 50  

    

33 

Филмови за факс - 

NPF-FA93/57 

Ком 25  

    

34 

Табулир(240x12 1+2) кут 15  

    

35 Табулир (240x12 1+0) кут 30      

36 

Хефталица машина, 

метална, Делта или 

одг. 

ком 80  

    

37 

Факс ролне 210x20 Ком 50  

    

38 

Филм за факс 

Panasonik 93 

kom 15  

    

39 

Филм за факс 

Panasonik 91 

ком 20  

    

40 

Регистратор А4 

нормал 

Ком 800  

    

41 

Регистратор уски А4 ком 30  

    



36 

 

42 

Регистратор А5 ком 200  

    

43 

Спајалице Ком 1000  

    

44 

Фломастер за 

ДВД/ЦД, 

водоотпорни 1мм, 

Центропен или одг., 

да се не брише 

приликом писања по 

пластици – 

доставити узорак 

ком 300  

    

45 Фломастер сигнир Ком 720      

46 

Фломастер за 

ДВД/ЦД, 

водоотпорни, 0,5 

Центропен или одг. 

да се не брише 

приликом писања по 

пластици – 

доставити узорак 

Ком 300  

    

47 

Рибон Epson LQ800 ком 20  

    

48 Алу фолија 30м Ком 1200      

49 

Бат.Вербатим или 

екв.ЛР3 1,5V 1/1 

Ком 500  

    

50 

Бат.Вербатим или 

екв.ЛР6 1,5V 1/1 

Ком 800  

    

51 
Батерија LR-14 

алкална 

ком 200  

    

52 Батерије 9V  Ком 80      
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53 
Кламерице за 

хефталицу 

Koм 840  

    

54 Фотокопир А3 рис 5      

55 Хут / флис/  папир  кг 100      

56 

Фотокопир у боји А4, 

80гр 

рис 25  

    

57 Селотејп 15х33 ком 850      

58 Сталак за селотејп ком 15      

59 деловодник, 200листа ком 10      

60 Маказе за папир ком 50      

61 

Скалпел са 

пластичним 

држачем, 18мм 

ком 10  

    

62 Бушач за папир ком 20      

63 Резач метални ком 10      

64 

Селотејп трака 

широка 50х66 

ком 50  

    

65 Гумице за брисање  ком 40      

66 

Гумице резане за 

акта 5.5cm 500gr 

пак 20  

    

67 
Књига улазних 

фактура  

ком 10  

    

68 Хартија ВК рис 15      

69 Табла плутана 40x60 
ком 5      

70 Табла плутана 30x40 ком 5      

71 Чиоде за плуту 
кут 20      

72 
Интерна доставна 

књига 

ком 5  
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73 

Књига примљених 

рачуна 

ком 5  

    

74 
Kњига реверса А5, 

НЦР 

блок 10  

    

75 Коверат америкен ком 1000      

76 
Полице за документа, 

жичана - црна 1/3 

ком 25  

    

77 
Трака за калкулатор 

/Ribbon 13mmx5m/ 

ком 10  

    

78 Расхевтљивач ком 20      

79 

Налог магацина да 

изда робу – НЦР 

штампа 

Блок  20  

    

80 

Налог магацина да 

прими робу-НЦР 

штампа 

 блок  20  

    

81 
Деловодник 

скраћени 

 ком    6  

    

 

 

 

Партија бр. 2 – Тонери и кертриџи /рециклирани, репарирани, ремонтовани/ 

 (процењена вредност 1.200.000,00 динара без ПДВ-а) 

 

Ред. Број 

Штампач 

касета 

Обавезан 

број 

копија Количина 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

Посебно исказани 

трошкови који 

чине једи. цену 

1 XEROX PHASER 3140 
3140 

1500 350 

     

2 HP P1005 
CB435A 

1500 30 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 
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3   
cb436a 

  10 

     

4 HP 1200 
C7115A 

2500 20 

     

5 HP 1010 
Q2612A 

1500 100 

     

6 HP 4/4+ 
92298A 

      6800  30 

     

7 HP 
4092 

  5 

     

8 HP 
5949 

  15 

     

9 HP 
285a 

  20 

     

10 HP 
57 

  2 

     

11 HP 
56 

  2 

     

12 CANON MF 4010 
FX-10 

1500 40 

     

13 CANON MF 4410 
728 

1500 15 

     

14 Canon 
703 

  10 

     

15 samsung scx 4521 
  

  2 

     

16 

SAMSUNG CLP 315 

Napomena: od svake 

boje po 6 kom 

CLT – 4095 

1000 c,y,m; 

1500blk 

Od svake 

boje 6 

komada-

ukupno:24 

komada 

  

   

17 SAMSUNG ML 2010 
1610 

2000 60 

     

18 SAMSUNG ML 1640 
1910 

2000 20 
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19 lexmark 
e230 

  5 

     

20 lexmark 
e220 

  5 

     

21 lexmark 
e350 

  2 

     

22 lexmark 
x203 

  5 

     

23 lexmark 
E320 

2500 2 

     

24 Xerox 
4510 

8000 40 

     

25 

Canon: Napomena: od 

svake boje po 10 

komada 

lbp5050 

sve boje 

Od svake 

boje po10, 

ukupno 40 

komada 

  

   

26 lexmark 
E360 

3500 10 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Партија бр. 3 – Штампани обрасци/материјал 

 (процењена вредност 1.140.000,00 динара без ПДВ-а) 

                                   

Р.бр. Назив Јед.мере Формат Штампа Потребне 

количине 

за годину 

дана 

Цена по 

јединици 

мере, без 

ПДВ-а 

Цена по 

јединици мере 

са ПДВ-ом 

Укупна цена за 

потребне кол., 

без ПДВ-а  

Укупна цена за 

потребне кол., 

без ПДВ-а 

Посебно исказани 

трошкови који чине 

једи. цену 
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1. Типски образац (материјал 

хартија 70г) 

Лист А-4 1/0 139.000      

2. Типски образац (материјал 

хартија 70г) 

Лист А-4 1/1 200.000      

3. Типски образац (материјал 

хартија 70г) 

Лист А-5 1/0 100.000      

4. Типски образац (материјал 

хартија 70г) 

Лист А-5 1/1 157.000      

5. Tипски образац (материјал 

хатија 70г) 

Лист А-3 1/0 3.000      

6. Типски образац (материјал 

хартија 70г) 

Лист А-4 2/0 41000      

7. НЦР блок 100листа; средњи 

лист 

Блок А-4 1/0 450      

8. Протокол - обим 200 листа, 

офсетни папир 80 гр, са 

поткорицом,тврд повез са 

штампом на корици, шивено 

концем 

ком Б-4 1/1 250      

9. Протокол - обим 200 листа, 

офсетни папир 80 гр, са 

поткорицом,тврд повез са 

штампом на корици, шивено 

концем, са нумерацијом 

страна 

ком А-3 1/1 100 

 

     

10. Коверат, натрон, по 

приложеном узорку 

ком.   25000      

11. Штамапана фасцикла трајна 

историја болести са 

биговањем, по приложеном 

узорку 

ком   1500      
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12. Kартон телесне тежине, розе, 

по приложеном узорку  

ком А-4  400      

13. Kартон телесне тежине 

плави, по приложеном 

узорку 

ком А-4  400      

14. Преградни штампани 

картони:  

Са различитим називима 

по приложеном узорку 

ком А-4  5000      

 

За ставку 14 штампаће се картони са различитим називима: нпр. Микробиологија Имунологија, Генетика – Мијелограм, Преглед урина –крвна слика, те пошто су 

истих карактеристика наручилац ће достављати само један узорак као пример.  

 

Напомена:  за  ставке 10-14 цене се дају на основу узорака које наручилац прилаже уз документацију, које понуђач може преузети сваког  радног дана од 07:00h-

15:00h,  у просторијама Управне зграде   Института/ контакт особа Маја Алексић, Софија Гомирац 3108-250. 

 

Набавка ће се вршити према указаној потреби – сукцесивно према узорцима образаца достављеним уз поруџбеницу наручиоца. 

 

 

 

 

 

 

Партија бр. 4 –штампани  приручник /брошура  

(процењена вредност 660.000,00 динара без ПДВ-а) 
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Р.б

р. 4 

Опис производа Јед. 

мере 

Тираж 

 

Потребне 

количине 

Једини

чна 

цена 

без 

ПДВ-а 

( цена 

по 

комаду) 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

(цена по 

комаду) 

Укупна 

цена  

 ( без 

ПДВ-а) 

Укупна цена  

( са ПДВ-ом) 

Посебно 

исказани 

трошкови 

који чине 

једи. цену 

1. Штампани 

Приручник 

Формат: А4 

Обим: 150 стр. 

Табак: 135 г 

кунстдрук fat mat,  

штампа 4/4 

корице: 300г 

штампа 4/4 

Пластификација: 

сјајна 

Повез: прошивено 

жицом кроз превој 

ком. 1000 3000      

 

Брошуре ће се поручивати сукцесивно  по 1000 комада по узорку наручиоца, па је зато наведен тираж. 

Набавка ће се вршити према указаној потреби – сукцесивно према узорцима достављеним уз поруџбеницу наручиоца 
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У образцу понуде су садржани елементи образца структуре цене, те понуђач уписује понуђену јединичну и укупну цену без обрачунатог ПДВ-а и јединичну и  

укупну цену са обрачунатим ПДВ-ом, као и посебно исказане трошкове. 

 

Укупна  цена без ПДВ-а за све партије за које понуђач учествује: 

 

Укупна цена са ПДВ-ом за све партије за које понуђач учествује: 

 

Рок и начин плаћања: 

 

Рок важења понуде: 

 

Рок испоруке: 

 

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 

 

VII МОДЕЛ УГОВОРА 
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Модел Уговора ће у појединим члановима бити усклађен у складу са елементима наведеним у понуди 

У Г О В О Р   О  К У П О П Р О Д А Ј И 

Закључен након спроведеног поступка јавне набавке, а у складу са наводима конкурсне документације, између: 

________________________________________________________________________________________________  са седиштем у ____________________________, 

улица____________________________________________________, ПИБ:___________________________________________________________________________,  

Матични број:_________________ Број рачуна: ___________________________ Назив банке: __________________________________________________________, 

кога заступа  __________________________________________________________     (у даљем тексту продавац) 

 

и 

ИНСТИТУТА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ „ДР ВУКАН  ЧУПИЋ“, Нови Београд, Радоја Дакића 6-8, ПИБ: 100136676,  ; 

Матични број: 07046219,  кога заступа в.д. директора проф.др Радован Богдановић (у даљем тексту: купац), 

Основ уговора: 

ЈН.  Број:14/2014 

Број и датум одлуке о додели уговора:____________________________________________________________________  /НЕ ПОПУЊАВАТИ/ 

Понуда изабраног понуђача бр. ________________________________________________________ од____________________________________________________ 

1.         ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

1.1 Предмет овог Уговора је купопродаја Канцеларијског материјала по основу ЈН бр. 14/2014, за партије: 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________        

Уговор се закључује на период од 12 месеци. Уговор престаје да важи, а што не ствара основ за накнаду штета, за ону количину робе за коју до истека уговора 

Купац не затражи испоруку. 

 

2. ЦЕНА 

2.1. Цена робе је утврђена из понуде број ______________ по јавном позиву која је саставни део уговора.          

      

            

               Вредност набавке ____________________________________ дин без ПДВ-а,_____________________________________________ дин са ПДВ-ом. 

Промена цена је могућа  у складу са променом курса евра, уколико та промена буде већа од 10%,  уз сагласност обе стране, а на основу Анекса 
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3. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

3.1. Купац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у складу са прихваћеном понудом која је саставни део Уговора и приливом средстава из буџета. 

4. РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ  

4.1. Роба која је предмет овог Уговора испоручује се сукцесивно, на паритету F-co магацин  купца. 

               За ПАРТИЈУ 3 и 4 набавка ће се вршити према указаној потреби – сукцесивно према узорцима образаца достављеним уз поруџбеницу 

наручиоца. 

4.2. Продавац се обавезује да ће робу испоручивати по динамици коју договори са овлашћеним представником купца. 

4.3. За сваки дан задоцњења у испоруци робе, продавац ће купцу платити 0,5% уговорене цене из горњег члана 2., али не више од 5%.  

5. КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ  

5.1. Квалитет производа који су предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати: 

 - важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе; 

- уверењима о квалитету и атестима достављеним уз понуду продавца и достављеним   

   узорцима производа, уколико су достављени; 

- квалитету у врсти производа произвођача који је наведен у понуди. 

5.2. Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и без претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са 

правом да узорке производа из било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради анализе. 

5.3. У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног квалитета производа, трошкови анализе иду на терет продавца. 

5.4. Квантитативни пријем робе врши се приликом пријема у магацину купца у присуству представника продавца. 

5.5. Евентуална рекламација од стране купца на испоручене количине мора бити сачињена у писменој форми и достављена продавцу у року 48 

(четрдесетосам) часова. 

5.6. Уколико било која испорука не задовољи квалитет или уговорену количину, продавац је у обавези да је замени исправном у року од 7 (седам) дана. 

5.7. Уколико продавац не изврши испоруку замену робе у року из тачке 5.5. купац има право да набави тражене количине робе одговарајућег квалитета од 

другог, при чему евентуалну разлику у цени сноси продавац. 

6. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ  

6.1. Продавац се обавезује да обезбеди и након потписа овог Уговора без одлагања преда купцу једну (1) бланко меницу без протеста  на износ од 10% 

вредности уговора (без урачунавања евентуалних попуста и бонификација) као обезбеђење за уредно извршење својих обавеза по овом уговору.             

7. ВИША СИЛА 

7.1. Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајања и датуму 

престанка више силе, уговорене стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) часа. 

7.2. Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који 

су законом утврђени као виша сила. 

8. СПОРОВИ 

8.1. Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност 

Привредног суда у Београду. 
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9. РАСКИД УГОВОРА 

9.1. Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид Уговора, под условом да је своје уговорне 

обавезе у потпуности и благовремено извршила. 

9.2. Раскид Уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 10 (десет) дана од дана достављања писменог отказа. 

10. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  

10.1. Измене и допуне текста овог Уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране који је дат у писаном облику. 

11. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА 

11.1.       Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и моментом предаје средстава обезбеђења поменутог горњим чланом 6. 

12. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

12.1. Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) за сваку страну. 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

     Купац:                                                                                       Продавац: 

Институт за здравствену заштиту                                                                                                                                                  ____________________________ 

мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“                                                                                                                                    ____________________________ 

_______________________________                                                                                                                                                Подизвођач/ Учесник у заједничкој 

В.д. директора проф. др Радован Богдановић                                                                                                                             понуди 

                                                                                                                                                                                   ___________________________ 

                                                                                                                                                                                   ___________________________ 

                                                                                            (ПОНУЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ПОПУНИ И ПОТПИШЕ ПРИЛОГ) 

 

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, наручилац ће 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 

 

 

 

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
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У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _________________________, 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. 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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IX 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 Канцеларијског материјала, бр. 14/2014 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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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75.СТ.2.ЗАКОНА 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  

 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач...............................................................................у поступку јавне набавке добара Канцелариског материјала бр. 14/2014, поштовао је обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне 

својине. 

 

 

 

Датум              Понуђач 

 

________________                        М.П.                   __________________ 

 

 

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

печатом. 


