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ЈКП Зеленило и гробља Смедерево
Народног фронта 4
Смедерево
Број: М2017-13/6
01.06.2017.

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС" бр. 86/2015), Одлуке о покретању
поступка јавне набавке број М2017-13/2 од 30.05.2017. године и Решења о образовању
комисије за јавну набавку број М2017-13/3 од 30.05.2017. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности добра – канцеларијски материјал

ЈН број М2017-13
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број М2017-13 су добра – канцеларијски материјал – ОРН
22000000 (штампани материјал и сродни производи), 30125110 (тонер за ласерске
штампаче и телефакс машине) 30192000 (канцеларијски материјал).

2. Партије

Предмет јавне набавке је обликован у три (3) партије:

Р.бр. Назив партије Шифра
у ОРН

1. биротехничка опрема 30125110
2. штампани канцеларијски материјал и папир 22000000
3. остали канцеларијски материјал 30192000

3. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, ПИБ: 107333843, МБ: 20782633
Адреса: Народног фронта бр.4, Смедерево
Интернет страница: www.zelenilosd.rs

4. Контакт
Лице за контакт Милица, е - mail адреса javnenabavke@zelenilosd.rs, мобилни телефон:
064-8476886, факс 026-4622-073.

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,

РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Предмет набавке је набавка канцеларијског материјала за потребе ЈКП
Зеленило и гробља Смедерево. Наручилац ће предмет набавке потраживати
сукцесивно у зависности од потреба, а у току трајања уговорне обавезе.

Обзиром да се не може тачно предвидети колико и којих добара ће бити
утрошено, Наручилац је дао планиране количине. Сходно томе, да су могућа
одступања по врсти и количини добара, уговори ће се закључивати на процењену
вредност сваке партије.

Рок извршења набавке је годину дана од дана закључења уговора, односно до
испуњења финансијске вредности уговора, у зависности који услов се први стекне.

Место испоруке добара је на адресу Наручиоца, Смедерево, Ул. Шалиначка бб.

Врста, опис, квалитет и планирана количина предмета набавке/добара дат је у
табелама како следи:
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Партија број 1 – Биротехничка опрема
Р.
бр. Назив артикла Планирана

количина
1. Рибон за EPSON DFX-9000 - Оригинал 4 ком
2. Рибон за EPSON LX-300 18 ком
3. Тонер у боји HP 1025 (жути, плави, розе и црни) 40 ком
4. Тонер за Canon 6030 4 koм
5. Тонер за CANON MF 4410 (278 A) 36 ком
6. Тонер за HP LaserJet 1010, 1012, 1010, 1018, 3055 (2612 A) 44 ком
7. Тонер за HP LaserJet 1020, 1102  (278 A) 120 ком
8. Тонер за HP LaserJet 1320 6 ком
9. Тонер за Laser HP MFP  225   (283 A) 200 ком

10. Тонер за XEROX 3117 3 ком
11. Тонер за EPSON 4519 4 ком
12. Тонер за CANON 2900 8 ком

Напомена: Тражени тонери не смеју бити рециклирани, не морају бити оригинали,
могу бити и компатибилни, осим Ribon EPSON DFX 9000 који мора бити оригинал.

Партија број 2 – Штампани канцеларијски материјал и папир

Р.
бр. Назив артикла Планирана

количина
1. Благајнички дневник НЦР, A4, блок, перфорација, 1/100 35 ком
2. Визит карте квалитетнији картон, 3 боје или више 100 ком
3. Фискални рачун, А/6, блок, НЦР, перфорација, 2/1 нумерација, 1/100 60 блокова

4. Фотокопир папир A4, 80г, бели, I класа – „GUTENBERG – MAESTRO“  или
одговарајуће 900 риса

5.
Фотокопир папир A4, 80г, перфорирани (2 перфорације по ширини и 1 по
дужини – по узорку), бели, I класа – „GUTENBERG – MAESTRO“  или
одговарајуће, 500/1

250 риса

6. Грађевински дневник, А4, перфорација, 100/1 100 ком
7. Картон гробног места двострано 244 x 220 мм 4000 ком
8. Картон картотеке гробног места једнострано 247 x 220 мм 2000 ком
9. Картон пијаце двострано, зелена боја картона, 240x220 мм 200 ком

10. Кунздрук А4, 115 г 6000 ком
11. Кунздрук А4, 135 г 3500 ком
12. Магацинска картица РК-30, 240x220 мм 800 ком
13. Налог благајни да исплати – плави, НЦР, A5, блок, перфорација, 1/100 20 блокова
14. Налог благајни да наплати – црвени, НЦР, A5, блок, перфорација, 1/100 500 блокова
15. Налог за исправку (Образац НИ) А5, блок, НЦР, перфорација, 1/100 20 блокова

16. Налог за изношење материјала, опреме и делова изван предузећа – А4.
НЦР, перфорација, блок 1/100 (са заглављем) 5 блокова

17. Образац бр. 2 платни промет – налог за исплату, блок, НЦР 20 блокова
18. Образац бр. 3 платни промет – налог за пренос, блок, НЦР 12 блокова
19. Образац бр.1 платни промет – налог за уплату, блок, НЦР 130 блокова
20. Отпремница A5, блок, НЦР, перфорација 1/100 (са заглављем) 30 блокова
21. Поруџбеница А-4, блок, НЦР, перфорација, 1/100 (са заглављем) 120 блокова

22. Потврда о извршењу услуга, Б6, блок, НЦР, перфорација, 1/100, (са
заглављем) 600 блокова

23. Признаница А6, потврда НЦР, перфорација, блок 1/100 200 блокова

24. Пријемнице, 100 x 90 мм, блок, НЦР, 2/1 нумерисано 1/100 (са заглављем)
улаз у магацин 300 блокова

25. Пропратница за рачуне са заглављем А4 НЦР, 1/80 50 блокова
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Р.
бр. Назив артикла Планирана

количина

26. Путни налог за путнички аутомобил А4, блок, 2/1 нумерација, перфорација,
1/100 100 блокова

27. Путни налог за теретно возило A4, блок, 2/1 нумерација, перфорација, 1/100 600 блокова

28. Самолепљива налепница ЈКП Зеленило и гробља Смедерево 170ммx500мм
више боја, Muflon 10 ком

29. Скрембловани коверти за обрачун зарада А4, 1+2 40 кутија
30. Спецификација чекова А5, блок, НЦР, перфорација, 1/100 3 блока
31. Табулир бланко 240x12" 1+0  1/2000  70г 5 кутија
32. Табулир бланко 240x12" 1+1  1/1000  70г 5 кутија
33. Требовање А5, блок, НЦР, перфорација 1/100 450 блокова

34. Уговор о вршењу услуга изношења и депоновања смећа за правна лица и
предузетнике, А-4, блок, НЦР, перфорација, 1/100 10 блокова

35. Уговор о вршењу услуга изношења и депоновања смећа за физичка лица,
А4, блок, НЦР, перфорација, 1/100 10 блокова

Напомена: Штампа се ради у једној боји, осим ако није другачије наведено у табели.
Наручилац ће изабраном понуђачу приликом наручивања доставити узорке за штампу.

Партија број 3 – Остали канцеларијски материјал

Р. бр. Назив артикла Планирана
количина

1. DVD + R са кутијом 35 ком
2. FAX ролна за fax Panasonic KX-FP 701 5 ком
3. Адинг ролне 57 200 блокова
4. Блок отпремница А5 - основни формулар 20 блокова
5. Високи каро А3 бели, 1/250 25 риса
6. Графит за техничку оловку  0,5 HB – „ROTRING“ или одговарајуће 90 ком
7. Графитна оловка зарезана HB – „Maped“ или одговарајуће 150ком
8. Гумица за брисање - „Maped“ или одговарајуће 70 ком
9. Гумице за акта, велике (sirina 10 mm / 200 mm) паковање 1 кг 2 ком
10. Гумице за тегле, велике (100мм) паковање ½ кг 35ком
11. Датумар 6 ком
12. Деловодник – тврд повез Б4, 1/200 8 ком
13. Деловодник скраћени – тврд повез А4, 1/80 1 ком
14. Доставнице А-5 НЦР, образац 8806 50 блокова
15. Етикете – налепнице 105х48mm, беле,  100 листова 1 паковање
16. Зумба велика 70 страница 3 ком
17. Индиго машински PVC, 210x330мм, 1/100 – „INCAS“ или одговарајуће 16 паковања
18. Јастуче за печат 100x60мм 20 ком
19. Канап за пакете 1/500г 3 ком
20. Каса блок 102х45 мм/ кулер 100 листова 600 блокова
21. Кламерица 23/8, 1000/1, сива, „FOSKA“ или „DELTA“ или одговарајуће 12 ком
22. Кламерица 23/13, 1000/1, сива – „FOSKA“ или „DELTA“ или одговарајуће 22 ком
23. Кламерица 24/6, 1/1000, жута, – „DELTA“ или одговарајуће 450 ком

24. Књига дневних извештаја (Образац ЕДИ) са џеповима, А4, 12л.+12џ. тврд
повез 20 ком

25. Књига евиденције промета и услуга (Образац КЕПУ), тврд повез А4, 80/1 10 ком
26. Књига за место Доставна (експедициона), тврд повез А4, 1/80 40 ком
27. Књига излазних фактура – тврд повез, А4, 1/80 6 ком
28. Књига улазних фактура – тврд повез,  А4, 1/80 7 ком
29. Књига шанка А4, НЦР, перфорација, 100/1 20 ком
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Р. бр. Назив артикла Планирана
количина

30. Коверат A4 бели самолепљиви велики 2000 ком
31. Коверат Американ са прозором у десном доњем углу 4000 ком
32. Коверат Б5 бели самолепљиви средњи 1200 ком
33. Коверат Б6 бели самолепљиви мали 5000 ком
34. Колска књига, тврд повез 190х140мм 120 ком
35. Коректор сет, 20мл – „RETYPE“ или одговарајуће 100 ком
36. Коректор, 20мл – „RETYPE“ или одговарајуће 150 ком
37. Кутија- магнет за спајалице 20 ком
38. Лењир 30cм од тврде пластике 15 ком
39. Лепак универзални, течни, провидан у туби 20г, ОХО или одговарајуће 10 ком
40. Маказе за папир средње величине – „MAPED“ или одговарајуће 10 ком
41. Маркер металик „UNIPAINT“ PX-30 сиви, златни, црни или одговарајуће 20 ком
42. Маркер Перманентни у боји 1/1 120 ком
43. Мастило за печате плаво, без уља, 30мл – „HORSE“ или одговарајуће 35 ком
44. Месечна књига зарада – карнет књига тврд повез, Б6, 1/80 20 ком
45. Обрачунски лист грађевинске књиге 2 блока
46. Овлаживач 10 ком
47. Персонални досије, Б4 тврди повез 30 ком
48. Плекси коцка 500/1 9х9 50 ком
49. Рајснадле са главом 2 ком
50. Расхефтивач 30 ком

51. Регистратор A4 нормал са кутијом – I класа - „MINORD“ или „ЂЕЛИЋ“ или
одговарајуће 360 ком

52. Регистратор мали А-5 са кутијом - I класа - „MINORD“ или „ЂЕЛИЋ“ или
одговарајуће 20 ком

53. Регистратор ужи А-4 са кутијом - I класа - „MINORD“ или „ЂЕЛИЋ“ или
одговарајуће 55 ком

54. Резач за оловке метални 30 ком
55. Ролер 0,5 црна, црвена и плава 20 ком
56. Свеска А4 меки повез 60 листова високи каро 20 ком
57. Свеска А4 тврди повез 80 листова високи каро 220 ком
58. Свеска А5 тврди повез 80 листова квадрат 20 ком
59. Селотејп 15/33 100 ком
60. Селотејп 50/66 40 ком
61. Сигнир сет  4 бојe,  4/1 – „STAEDTLER“ или одговарајуће 30 сетова
62. Сигнир у боји 1/1 – „STAEDTLER“ или одговарајуће 170 ком
63. Скалпел – „MAPED“ или одговарајуће 5 ком
64. Спајалице 30мм, 1/100 - „DELTA No3“ или одговарајуће 400 ком
65. Спајалице 50мм, 1/100 – „DELTA No5“ или одговарајуће 100 ком
66. Стикери самолепљиви 76мм х 75мм, 1/100 45 ком
67. Техничка оловка 0,5  „ROTRING“   или одговарајуће 40 ком

68. Трака за рачунску машину двобојна – „PELIKAN“ No- 24BR2SBR51 или
одговарајуће 50 ком

69. Траке за фискалну касу 0,28/40- термо трака 2000 ком
70. Уложак  за хемијску оловку – паркер 25 ком
71. Уложак PVC за хемијску оловку – „AIHAO“ или одговарајуће 300 ком

72. Фасцикла "U" фолија, дебљина 120 микрона са рупицама 235x305 формат
А4+, димензија 235x305 мм 2500 ком

73. Фасцикла PVC са механизмом, предња страна провидна 120 микрона,
задња страна у боји 180 микрона 200 ком
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Р. бр. Назив артикла Планирана
количина

74. Фасцикла картонска 240x330, 300г у боји 150 ком
75. Фасцикла картонска 240x330, 4цм дебљине 5 ком
76. Фасцикла картонска са гумом, пластифицирана 240x330, 500г 500 ком
77. Хемијска оловка PVC – „AIHAO“ или одговарајуће 700 ком
78. Хефталица која користи кламерицу 23/13 - „KANGARO“ или одговарајуће 2 ком

79. Хефталица која користи кламерицу 24/6 - „DELTA“ или „KANGARO“ НР-45
дужине минимум 16cм, метална или одговарајуће 30 ком

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Није предвиђена за ову набавку.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

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

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. ЗЈН, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
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) ЗЈН);
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) ЗЈН);
4) Да је поштовао обавезе које произлазе 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 (чл. 75. ст. 2.
ЗЈН).

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. ЗЈН, и то:
1) Нема додатних услова.

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

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, у складу
са чланом 81. ЗЈН, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до
4) ЗЈН.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
у складу са чл. 77. став 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве
понуђача, дат је у поглављу VI одељак 2.), којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

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

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да
достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу VI
одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену
копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од пет (5)
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној
набавци и да је документује на прописани начин.

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде
доказује испуњеност обавезних услова.

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

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

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа
понуђена цена".

2. 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, наручилац ће
уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено
обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати
извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају
једнаку најнижу понуђену цену. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно,
у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним
папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију
одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће
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бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће
доставити записник извлачења путем жреба.

У ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и
понуде понуђача који нуде добра страног порекла, наручилац ће у складу са чл. 86.
ЗЈН изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла под условом да
његова понуђена цена није преко 5% већа у односу на најнижу понуђену цену понуђача
који нуди добра страног порекла. Уколико понуђач жели да оствари право сходно
одредби чл. 86. ЗЈН дужан је да уз понуду достави уверење о домаћем пореклу добара
у поступку јавне набавке издат од стране Привредне коморе Србије. Када понуђач
достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда,
позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да
ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Понуда број __________ од _______2017. године за јавну набавку добра –
канцеларијског материјала - партије број _____________, ЈН број М2017-13.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача

Адреса понуђача

Матични број понуђача

ПИБ

Врста правног лица
(заокружити) 1) микро 2) мало 3) средње 4) велико

Име особе за контакт

e-mail

Телефон

Факс

Број рачуна понуђача
и назив банке
Лице овлашћено за
потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
1. САМОСТАЛНО
2. СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
3. 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

ПИБ

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

ПИБ

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.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1) Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

Матични број

ПИБ

Име особе за контакт

2) Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

Матични број

ПИБ

Име особе за контакт

3) Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

Матични број

ПИБ

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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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ДОБРО – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ, партија број 1 – биротехничка опрема за
потребе ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, сходно траженим техничким карактеристикама у поглављу II конкурсне документације број
М2017-13/6

Јединичне цене су фиксне за период важења уговора.

Рок и начин плаћања Рок плаћања је 45 дана од дана пријема фактуре коју испоставља понуђач.
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача. Понуђач не захтева аванс.

Рок важења понуде 180 дана од дана отварања понуда.
Рок испоруке 1 дан од дана пријема поруџбенице поднете од стране Наручиоца.
Место испоруке На адресу Наручиоца, Смедерево, Ул. Шалиначка бб.

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.

Р.
бр. Назив

Планира
на

количина

Цена у
дин. без
ПДВ-а по
комаду

Цена у
дин. са

ПДВ-ом по
комаду

Цена у
дин. без
ПДВ-а за

планирану
количину

Цена у дин.
са ПДВ-ом

за
планирану
количину

Увозна
царина и

друге
дажбине

у динарима
по комаду

Произвођач

1 2 3 4 5 6= 3 х 4 7=3 х 5 8 9
1. Рибон за EPSON DFX-9000 - Оригинал 4 ком
2. Рибон за EPSON LX-300 18 ком
3. Тонер у боји HP 1025 (жути, плави, розе и црни) 40 ком
4. Тонер за Canon 6030 4 koм
5. Тонер за CANON MF 4410    (278 A) 36 ком
6. Тонер за HP LaserJet 1010, 1012, 1010, 1018, 3055 (2612 A) 44 ком
7. Тонер за HP LaserJet 1020, 1102  (278 A) 120 ком
8. Тонер за HP LaserJet 1320 6 ком
9. Тонер за Laser HP MFP  225   (283 A) 200 ком

10. Тонер за XEROX 3117 3 ком
11. Тонер за EPSON 4519 4 ком
12. Тонер за CANON 2900 8 ком

УКУПНA ЦЕНА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:
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6) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ДОБРО – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ, партија број 2 – штампани канцеларијски
материјал и папир за потребе ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, сходно траженим техничким карактеристикама у поглављу II конкурсне
документације број М2017-13/6

Р.
бр. Назив Планирана

количина

Цена у
дин. без
ПДВ-а
по ј.м.

Цена у
дин. са
ПДВ-ом
по ј.м

Цена у дин. без
ПДВ-а за

планирану
количину

Цена у дин. са
ПДВ-ом за
планирану
количину

Увозна царина
и друге

дажбине
у динарима по

комаду

Произвођач

1 2 3 4 5 6 = 3 x 4 7 = 3 x 5 8 9

1. Благајнички дневник НЦР, A4, блок,
перфорација, 1/100 35 ком

2. Визит карте квалитетнији картон, 3 боје или
више 100 ком

3. Фискални рачун, А/6, блок, НЦР, перфорација,
2/1 нумерација, 1/100 60 блокова

4. Фотокопир папир A4, 80г, бели, I класа –
„GUTENBERG – MAESTRO“  или одговарајуће 900 риса

5.

Фотокопир папир A4, 80г, перфорирани (2
перфорације по ширини и 1 по дужини – по
узорку), бели, I класа – „GUTENBERG –
MAESTRO“  или одговарајуће, 500/1

250 риса

6. Грађевински дневник, А4, перфорација, 100/1 100 ком
7. Картон гробног места двострано 244 x 220 мм 4000 ком

8. Картон картотеке гробног места једнострано
247 x 220 мм 2000 ком

9. Картон пијаце двострано, зелена боја картона,
240x220 мм 200 ком

10. Кунздрук А4, 115 г 6000 ком
11. Кунздрук А4, 135 г 3500 ком
12. Магацинска картица РК-30, 240x220 мм 800 ком

13. Налог благајни да исплати – плави, НЦР, A5,
блок, перфорација, 1/100 20 блокова

14. Налог благајни да наплати – црвени, НЦР, A5,
блок, перфорација, 1/100

500
блокова

15. Налог за исправку (Образац НИ) А5, блок,
НЦР, перфорација, 1/100 20 блокова

16.
Налог за изношење материјала, опреме и
делова изван предузећа – А4. НЦР,
перфорација, блок 1/100 (са заглављем)

5 блокова
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Р.
бр. Назив Планирана

количина

Цена у
дин. без
ПДВ-а
по ј.м.

Цена у
дин. са
ПДВ-ом
по ј.м

Цена у дин. без
ПДВ-а за

планирану
количину

Цена у дин. са
ПДВ-ом за
планирану
количину

Увозна царина
и друге

дажбине
у динарима по

комаду

Произвођач

1 2 3 4 5 6 = 3 x 4 7 = 3 x 5 8 9

17. Образац бр. 2 платни промет – налог за
исплату, блок, НЦР

20 блокова

18. Образац бр. 3 платни промет – налог за
пренос, блок, НЦР 12 блокова

19. Образац бр.1 платни промет – налог за уплату,
блок, НЦР

130
блокова

20. Отпремница A5, блок, НЦР, перфорација 1/100
(са заглављем) 30 блокова

21. Поруџбеница А-4, блок, НЦР, перфорација,
1/100 (са заглављем)

120
блокова

22. Потврда о извршењу услуга, Б6, блок, НЦР,
перфорација, 1/100, (са заглављем)

600
блокова

23. Признаница А6, потврда НЦР, перфорација,
блок 1/100

200
блокова

24.
Пријемнице, 100 x 90 мм, блок, НЦР, 2/1
нумерисано 1/100 (са заглављем) улаз у
магацин

300
блокова

25. Пропратница за рачуне са заглављем А4 НЦР,
1/80 50 блокова

26. Путни налог за путнички аутомобил А4, блок,
2/1 нумерација, перфорација, 1/100

100
блокова

27. Путни налог за теретно возило A4, блок, 2/1
нумерација, перфорација, 1/100

600
блокова

28.
Самолепљива налепница ЈКП Зеленило и
гробља Смедерево 170ммx500мм више боја,
Muflon

10 ком

29. Скрембловани коверти за обрачун зарада А4,
1+2 40 кутија

30. Спецификација чекова А5, блок, НЦР,
перфорација, 1/100 3 блока

31. Табулир бланко 240x12" 1+0  1/2000  70г 5 кутија
32. Табулир бланко 240x12" 1+1  1/1000  70г 5 кутија

33. Требовање А5, блок, НЦР, перфорација 1/100 450
блокова
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Р.
бр. Назив Планирана

количина

Цена у
дин. без
ПДВ-а
по ј.м.

Цена у
дин. са
ПДВ-ом
по ј.м

Цена у дин. без
ПДВ-а за

планирану
количину

Цена у дин. са
ПДВ-ом за
планирану
количину

Увозна царина
и друге

дажбине
у динарима по

комаду

Произвођач

1 2 3 4 5 6 = 3 x 4 7 = 3 x 5 8 9

34.

Уговор о вршењу услуга изношења и
депоновања смећа за правна лица и
предузетнике, А-4, блок, НЦР, перфорација,
1/100

10 блокова

35.
Уговор о вршењу услуга изношења и
депоновања смећа за физичка лица, А4, блок,
НЦР, перфорација, 1/100

10 блокова

УКУПНA ЦЕНА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:

Јединичне цене су фиксне за период важења уговора.

Рок и начин плаћања Рок плаћања је 45 дана од дана пријема фактуре коју испоставља понуђач.
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача. Понуђач не захтева аванс.

Рок важења понуде 180 дана од дана отварања понуда.
Рок испоруке До 3 дана од дана пријема поруџбенице поднете од стране Наручиоца.
Место испоруке На адресу Наручиоца, Смедерево, Ул. Шалиначка бб.

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.
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7) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ДОБРО – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ, партија број 3 – остали канцеларијски материјал
за потребе ЈКП Зеленило и гробља Смедерево (сходно траженим техничким карактеристикама у поглављу II)

Р. бр. Назив Планирана
количина

Цена у
дин. без
ПДВ-а по
комаду

Цена у
дин. са

ПДВ-ом по
комаду

Цена у дин.
без ПДВ-а за

тражену
количину

Цена у дин. са
ПДВ-ом за
тражену
количину

Увозна
царина и

друге
дажбине

у динарима
по комаду

Произвођач

1 2 3 4 5 6 = 3 x 4 7 = 3 x 5 8 9
1. DVD + R са кутијом 35 ком
2. FAX ролна за fax Panasonic KX-FP 701 5 ком

3. Адинг ролне 57 200
блокова

4. Блок отпремница А5 - основни формулар 20
блокова

5. Високи каро А3 бели, 1/250 25 риса

6. Графит за техничку оловку  0,5 HB – „ROTRING“
или одговарајуће 90 ком

7. Графитна оловка зарезана HB – „Maped“ или
одговарајуће 150ком

8. Гумица за брисање - „Maped“ или одговарајуће 70 ком

9. Гумице за акта, велике (sirina 10 mm / 200 mm)
паковање 1 кг 2 ком

10. Гумице за тегле, велике (100мм) паковање ½ кг 35ком
11. Датумар 6 ком
12. Деловодник – тврд повез Б4, 1/200 8 ком
13. Деловодник скраћени – тврд повез А4, 1/80 1 ком

14. Доставнице А-5 НЦР, образац 8806 50
блокова

15. Етикете – налепнице 105х48mm, беле,  100
листова

1
паковање

16. Зумба велика 70 страница 3 ком

17. Индиго машински PVC, 210x330мм, 1/100 –
„INCAS“ или одговарајуће

16
паковања

18. Јастуче за печат 100x60мм 20 ком
19. Канап за пакете 1/500г 3 ком
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Р. бр. Назив Планирана
количина

Цена у
дин. без
ПДВ-а по
комаду

Цена у
дин. са

ПДВ-ом по
комаду

Цена у дин.
без ПДВ-а за

тражену
количину

Цена у дин. са
ПДВ-ом за
тражену
количину

Увозна
царина и

друге
дажбине

у динарима
по комаду

Произвођач

1 2 3 4 5 6 = 3 x 4 7 = 3 x 5 8 9

20. Каса блок 102х45 мм/ кулер 100 листова 600
блокова

21. Кламерица 23/8, 1000/1, сива, „FOSKA“ или
„DELTA“ или одговарајуће 12 ком

22. Кламерица 23/13, 1000/1, сива – „FOSKA“ или
„DELTA“ или одговарајуће 22 ком

23. Кламерица 24/6, 1/1000, жута, – „DELTA“ или
одговарајуће 450 ком

24. Књига дневних извештаја (Образац ЕДИ) са
џеповима, А4, 12л.+12џ. тврд повез 20 ком

25. Књига евиденције промета и услуга (Образац
КЕПУ), тврд повез А4, 80/1 10 ком

26. Књига за место Доставна (експедициона), тврд
повез А4, 1/80 40 ком

27. Књига излазних фактура – тврд повез, А4, 1/80 6 ком
28. Књига улазних фактура – тврд повез,  А4, 1/80 7 ком
29. Књига шанка А4, НЦР, перфорација, 100/1 20 ком
30. Коверат A4 бели самолепљиви велики 2000 ком

31. Коверат Американ са прозором у десном доњем
углу 4000 ком

32. Коверат Б5 бели самолепљиви средњи 1200 ком
33. Коверат Б6 бели самолепљиви мали 5000 ком
34. Колска књига, тврд повез 190х140мм 120 ком
35. Коректор сет, 20мл – „RETYPE“ или одговарајуће 100 ком
36. Коректор, 20мл – „RETYPE“ или одговарајуће 150 ком
37. Кутија- магнет за спајалице 20 ком
38. Лењир 30cм од тврде пластике 15 ком

39. Лепак универзални, течни, провидан у туби 20г,
ОХО или одговарајуће 10 ком
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Р. бр. Назив Планирана
количина

Цена у
дин. без
ПДВ-а по
комаду

Цена у
дин. са

ПДВ-ом по
комаду

Цена у дин.
без ПДВ-а за

тражену
количину

Цена у дин. са
ПДВ-ом за
тражену
количину

Увозна
царина и

друге
дажбине

у динарима
по комаду

Произвођач

1 2 3 4 5 6 = 3 x 4 7 = 3 x 5 8 9

40. Маказе за папир средње величине – „MAPED“
или одговарајуће 10 ком

41. Маркер металик „UNIPAINT“ PX-30 сиви, златни,
црни или одговарајуће 20 ком

42. Маркер Перманентни у боји 1/1 120 ком

43. Мастило за печате плаво, без уља, 30мл –
„HORSE“ или одговарајуће 35 ком

44. Месечна књига зарада – карнет књига тврд
повез, Б6, 1/80 20 ком

45. Обрачунски лист грађевинске књиге 2 блока
46. Овлаживач 10 ком
47. Персонални досије, Б4 тврди повез 30 ком
48. Плекси коцка 500/1 9х9 50 ком
49. Рајснадле са главом 2 ком
50. Расхефтивач 30 ком

51. Регистратор A4 нормал са кутијом – I класа -
„MINORD“ или „ЂЕЛИЋ“ или одговарајуће 360 ком

52. Регистратор мали А-5 са кутијом - I класа -
„MINORD“ или „ЂЕЛИЋ“ или одговарајуће 20 ком

53. Регистратор ужи А-4 са кутијом - I класа -
„MINORD“ или „ЂЕЛИЋ“ или одговарајуће 55 ком

54. Резач за оловке метални 30 ком
55. Ролер 0,5 црна, црвена и плава 20 ком
56. Свеска А4 меки повез 60 листова високи каро 20 ком
57. Свеска А4 тврди повез 80 листова високи каро 220 ком
58. Свеска А5 тврди повез 80 листова квадрат 20 ком
59. Селотејп 15/33 100 ком
60. Селотејп 50/66 40 ком
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Р. бр. Назив Планирана
количина

Цена у
дин. без
ПДВ-а по
комаду

Цена у
дин. са

ПДВ-ом по
комаду

Цена у дин.
без ПДВ-а за

тражену
количину

Цена у дин. са
ПДВ-ом за
тражену
количину

Увозна
царина и

друге
дажбине

у динарима
по комаду

Произвођач

1 2 3 4 5 6 = 3 x 4 7 = 3 x 5 8 9

61. Сигнир сет  4 бојe,  4/1 – „STAEDTLER“ или
одговарајуће 30 сетова

62. Сигнир у боји 1/1 – „STAEDTLER“ или
одговарајуће 170 ком

63. Скалпел – „MAPED“ или одговарајуће 5 ком

64. Спајалице 30мм, 1/100 - „DELTA No3“ или
одговарајуће 400 ком

65. Спајалице 50мм, 1/100 – „DELTA No5“ или
одговарајуће 100 ком

66. Стикери самолепљиви 76мм х 75мм, 1/100 45 ком

67. Техничка оловка 0,5  „ROTRING“   или
одговарајуће 40 ком

68. Трака за рачунску машину двобојна – „PELIKAN“
No- 24BR2SBR51 или одговарајуће 50 ком

69. Траке за фискалну касу 0,28/40- термо трака 2000 ком
70. Уложак  за хемијску оловку – паркер 25 ком

71. Уложак PVC за хемијску оловку – „AIHAO“ или
одговарајуће 300 ком

72.
Фасцикла "U" фолија, дебљина 120 микрона са
рупицама 235x305 формат А4+, димензија
235x305 мм

2500 ком

73.
Фасцикла PVC са механизмом, предња страна
провидна 120 микрона, задња страна у боји 180
микрона

200 ком

74. Фасцикла картонска 240x330, 300г у боји 150 ком
75. Фасцикла картонска 240x330, 4цм дебљине 5 ком

76. Фасцикла картонска са гумом, пластифицирана
240x330, 500г 500 ком

77. Хемијска оловка PVC – „AIHAO“ или одговарајуће 700 ком
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Р. бр. Назив Планирана
количина

Цена у
дин. без
ПДВ-а по
комаду

Цена у
дин. са

ПДВ-ом по
комаду

Цена у дин.
без ПДВ-а за

тражену
количину

Цена у дин. са
ПДВ-ом за
тражену
количину

Увозна
царина и

друге
дажбине

у динарима
по комаду

Произвођач

1 2 3 4 5 6 = 3 x 4 7 = 3 x 5 8 9

78. Хефталица која користи кламерицу 23/13 -
„KANGARO“ или одговарајуће 2 ком

79.
Хефталица која користи кламерицу 24/6 -
„DELTA“ или „KANGARO“ НР-45 дужине минимум
16cм, метална или одговарајуће

30 ком

УКУПНA ЦЕНА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:

Јединичне цене су фиксне за период важења уговора.

Рок и начин плаћања Рок плаћања је 45 дана од дана пријема фактуре коју испоставља понуђач.
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача. Понуђач не захтева аванс.

Рок важења понуде 180 дана од дана отварања понуда.
Рок испоруке 1 дан од дана пријема поруџбенице поднете од стране Наручиоца.
Место испоруке На адресу Наручиоца, Смедерево, Ул. Шалиначка бб.

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 за ЈН бр. М2017-13
Страна 22 од 42

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

- У табели у колони 4 уписује се цена по комаду у динарима без ПДВ-а за тражени предмет
набавке.
- У табели у колони 5 уписује се цена по комаду у динарима са ПДВ-ом за тражени предмет
набавке.
- У табели у колони 6 уписује се цена у динарима без ПДВ-а за планирану количину и добија се
множењем колоне 3 и колоне 4.
- У табели у колони 7 уписује се цена у динарима са ПДВ-ом за планирану количину и добија се
множењем колоне 3 и колоне 5.
- Цена се даје са урачунатим свим зависним трошковима које понуђач има у реализацији
предметне јавне набавке (трошкове испоруке и сл.) и укљученом увозном царином и другим
дажбинама. Понуђена цена је фиксна и не може се мењати током периода важења уговора.
- Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима у колони 8.
- Укупна цена предмета набавке мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату
вредност. Укупна цена предмета набавке представља збир цена за планирану количину.
- У табели у колони број 9 уписати назив произвођача.
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2. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА И ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 75. и чланом 77. став 4. ЗЈН, 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 добра канцеларијског материјала, број набавке М2017-13,
партије број ______, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

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

.

Место:_____________                                                                 Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на
који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из
чл. 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА И ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 75. и чланом 77. став 4. ЗЈН, под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач_________________________________________________________
[навести назив подизвођача]

у поступку јавне набавке канцеларијског материјала, број М2017-13, партије број
________, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

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

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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3. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач

__________________________________________________________________________
[навести назив понуђача]

доставља укупан износ и структуру трошкова израде узорка или модела у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења
за припремање понуде за јавну набавку канцеларијског материјала, број набавке
М2017-13 – партије број ______, како следи у табели:

Врста трошка Износ трошка у динарима

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

_____________________ ___________________

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
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4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН,

_____________________________________________________________________, даје:
(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у поступку јавне набавке добра – канцеларијског материјала, ЈН број М2017-13, партије
број _______, 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. ЗЈН.
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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VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБРА – КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА
– партија број 1 – биротехничка опрема

Закључен у Смедереву између:

Наручиоца: ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, Смедерево, Ул. Народног фронта 4,
које заступа директор Слађана Јеремић, дипл.ек.
Матични број: 20782633, ПИБ 107333843
бр.тек. рачуна: 205-172401-89  код Комерцијалне банке а.д. Београд
филијала Смедерево, (у даљем тексту: Купац)   и

Понуђача: _______________________________________________________________
кога заступа ____________________________________________________
Матични број: ______________ , ПИБ: ________________
бр.тек. рачуна: ________________________ код ______________________

( у даљем тексту: Продавац )
Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи: (опционо)

- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________

Опште одредбе
Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:
-да је Купац на основу Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/12,
14/2015 и 68/2015), а по Позиву за подношење понуде за прибављање добра –
канцеларијског материјала, јн број М2017-13/5 од 01.06.2017. године, објављеног
на Порталу јавних набавки дана 01.06.2017. године, спровео поступак јавне
набавке мале вредности број М2017-13, према Конкурсној документацији број
М2017-13/6 од 01.06.2017. године;

-да је Продавац доставио исправну понуду број ______ од _____ 2017. године,
евидентирану код Купца под бројем М2017-13/___  од _____ 2017. године, за коју
је утврђено да испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и Конкурсне
документације и која је саставни део овог Уговора;

-да је Купац донео Одлуку о додели уговора број М2017-13/___ од ____ 2017.
године, сходно одредби чл.108. ЗЈН.

Предмет и вредност уговора
Члан 2.

Предмет Уговора је набавка канцеларијског материјала за партију број 1 –
биротехничке опреме.

Уговорена вредност набавке из става 1. овог члана са свим трошковима без
обрачунатог ПДВ-а износи до 300.000,00 динара.

Уговорена вредност набавке из става 1. овог члана са свим трошковима са
обрачунатим ПДВ-ом износи до 360.000,00 динара.

(опционо) Члан 3.
Подизвођачу ___________________________________ поверава се ____ %

укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_______________________________________________________________________.
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Подизвођачу ___________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_______________________________________________________________________.

Подизвођачу ___________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_______________________________________________________________________.

(опционо) Члан 4.
Саставни део овог уговора је Споразум којим се понуђачи из групе понуђача

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а у складу са чл.
81. ЗЈН.

Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу.

Цена, рок и начин плаћања
Члан 5.

Продавац се обавезује да у складу са потребама Купца сукцесивно испоручује
предмет набавке, према понуди број __________ од ____ 2017. године, и јединичним
ценама наведеним у понуди.

Јединичне цене су фиксне до окончања Уговора и обухватају све зависне
трошкове (трошкови испоруке, царине и сл.). Продавац нема право на промену цене у
току трајања уговора.

Плаћање се врши вирмански након сваке извршене појединачне испоруке, у
року од 45 дана од дана пријема фактуре са отпремницом потписаном и овереном од
стране овлашћеног представника Купца.

Место, начин и рок испоруке
Члан 6.

Испорука предмета набавке вршиће се сукцесивно, на основу писаног захтева
(поруџбенице) Купца, према динамици и количини коју одреди Купац.

Рок за испоруку је један (1) дан од дана пријема поруџбенице поднете од стране
Купца.

Уколико Продавац није у могућности да у уговореном року испоручи предмет
набавке дужан је да, у року од 24 сата од пријема поруџбенице достави изјаву да није у
могућности да изврши испоруку траженог предмета набавке.

Купац има право да на име уговорне казне од Продавца наплати износ од 10%
вредности уговора без ПДВ-а уколико Продавац не испоручи робу у уговореном року.

Примопредаја предмета набавке је у пословном простору Купца у Смедереву,
Ул. Шалиначка бб.

Контрола квалитета и количине
Члан 7.

Купац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе у ком
случају има право да уложи приговор у року од осам (8) дана од дана пријема робе, а у
случају скривених мана у року од осам (8) дана од  дана сазнања за скривену ману.

У случају да Продавац не испоручи тражену количину, Продавац је у обавези да
по пријему рекламације у року од 24 сата изврши додатну испоруку.

Купац задржава право да добра која не одговарају квалитету из понуде врати
продавцу уз обавезу да је Продавац преузме франко ЈКП Зеленило и гробља
Смедерево Шалиначка бб или да сноси трошкове доставе.

Уколико Продавац не изврши обавезу из става 2. овог члана или у случају
квалитативног недостатка у року од 3 дана од пријема рекламације не изврши замену
рекламираних добара обавезан је да Купцу на име уговорне казне плати износ од 10%
вредности уговора без ПДВ.
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Ако и након замене рекламираног добра није задовољен квалитет из Понуде,
купац има право да врати добро, наплати износ од 10% вредности уговора  и раскине
уговор.

Период важења уговора
Члан 8.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних
страна и овере печатом.

Уговор се закључује на период од годину дана од дана закључења, односно до
испуњења финансијске вредности уговора, у зависности који услов се први стекне.

Раскид уговора
Члан 9.

Уговорне стране имају право на једнострани раскид овог Уговора у случају
непоштовања његових одредби.

У случају једностраног раскида уговора због неиспуњења обавезе друге
уговорне стране, уговорна страна која намерава да раскине уговор ће другој страни
доставити у писаној форми обавештење о разлозима за раскид уговора.

Решавање спорова
Члан 10.

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим
уговором, настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.

У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог
уговора решаваће Привредни суд у Пожаревцу.

Завршне одредбе
Члан 11.

На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе
Закона о облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из
области која је предмет овог уговора.

Члан 12.
Овај уговор је сачињен у шест (6) примерака, од којих четри (4) примерка

припада Купцу, а два (2) Продавцу.

М.П. КУПАЦ М.П. ПРОДАВАЦ

____________________ _____________________

Напомена:  Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен
са изабраним Понуђачем.
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МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБРА – КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

– партија број 2 – штампани канцеларијски материјал и папир

Закључен у Смедереву између:

Наручиоца: ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, Смедерево, Ул. Народног фронта 4,
које заступа директор Слађана Јеремић, дипл.ек.
Матични број: 20782633, ПИБ 107333843
бр.тек. рачуна: 205-172401-89  код Комерцијалне банке а.д. Београд
филијала Смедерево, (у даљем тексту: Купац)   и

Понуђача: _______________________________________________________________
кога заступа ____________________________________________________
Матични број: ______________ , ПИБ: ________________
бр.тек. рачуна: ________________________ код ______________________

( у даљем тексту: Продавац )
Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи: (опционо)

- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________

Опште одредбе
Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:
-да је Купац на основу Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/12,
14/2015 и 68/2015), а по Позиву за подношење понуде за прибављање добра –
канцеларијског материјала, јн број М2017-13/5 од 01.06.2017. године, објављеног
на Порталу јавних набавки дана 01.06.2017. године, спровео поступак јавне
набавке мале вредности број М2017-13, према Конкурсној документацији број
М2017-13/6 од 01.06.2017. године;

-да је Продавац доставио исправну понуду број ______ од _____ 2017. године,
евидентирану код Купца под бројем М2017-13/___  од _____ 2017. године, за коју
је утврђено да испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и Конкурсне
документације и која је саставни део овог Уговора;

-да је Купац донео Одлуку о додели уговора број М2017-13/___ од ____ 2017.
године, сходно одредби чл.108. ЗЈН.

Предмет и вредност уговора
Члан 2.

Предмет Уговора је набавка канцеларијског материјала за партију број 2 –
штампаног канцеларијског материјала и папира.

Уговорена вредност набавке из става 1. овог члана са свим трошковима без
обрачунатог ПДВ-а износи до 800.000,00 динара.

Уговорена вредност набавке из става 1. овог члана са свим трошковима са
обрачунатим ПДВ-ом износи до 960.000,00 динара.

(опционо) Члан 3.
Подизвођачу ___________________________________ поверава се ____ %

укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_______________________________________________________________________.

Подизвођачу ___________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_______________________________________________________________________.
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Подизвођачу ___________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_______________________________________________________________________.

(опционо) Члан 4.
Саставни део овог уговора је Споразум којим се понуђачи из групе понуђача

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а у складу са чл.
81. ЗЈН.

Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу.

Цена, рок и начин плаћања
Члан 5.

Продавац се обавезује да у складу са потребама Купца сукцесивно испоручује
предмет набавке, према понуди број __________ од ____ 2017. године, и јединичним
ценама наведеним у понуди.

Јединичне цене су фиксне до окончања Уговора и обухватају све зависне
трошкове (трошкови испоруке, царине и сл.). Продавац нема право на промену цене у
току трајања уговора.

Плаћање се врши вирмански након сваке извршене појединачне испоруке, у
року од 45 дана од дана пријема фактуре са отпремницом потписаном и овереном од
стране овлашћеног представника Купца.

Место, начин и рок испоруке
Члан 6.

Испорука предмета набавке вршиће се сукцесивно, на основу писаног захтева
(поруџбенице) Купца, према динамици и количини коју одреди Купац.

Рок за испоруку је до три (3) дана од дана пријема поруџбенице поднете од
стране Купца.

Уколико Продавац није у могућности да у уговореном року испоручи предмет
набавке дужан је да, у року од 24 сата од пријема поруџбенице достави изјаву да није у
могућности да изврши испоруку траженог предмета набавке.

Купац има право да на име уговорне казне од Продавца наплати износ од 10%
вредности уговора без ПДВ-а уколико Продавац не испоручи робу у уговореном року.

Примопредаја предмета набавке је у пословном простору Купца у Смедереву,
Ул. Шалиначка бб.

Контрола квалитета и количине
Члан 7.

Купац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе у ком
случају има право да уложи приговор у року од осам (8) дана од дана пријема робе, а у
случају скривених мана у року од осам (8) дана од  дана сазнања за скривену ману.

У случају да Продавац не испоручи тражену количину, Продавац је у обавези да
по пријему рекламације у року од 24 сата изврши додатну испоруку.

Купац задржава право да добра која не одговарају квалитету из понуде врати
продавцу уз обавезу да је Продавац преузме франко ЈКП Зеленило и гробља
Смедерево Шалиначка бб или да сноси трошкове доставе.

Уколико Продавац не изврши обавезу из става 2. овог члана или у случају
квалитативног недостатка у року од 3 дана од пријема рекламације не изврши замену
рекламираних добара обавезан је да Купцу на име уговорне казне плати износ од 10%
вредности уговора без ПДВ.

Ако и након замене рекламираног добра није задовољен квалитет из Понуде,
купац има право да врати добро, наплати износ од 10% вредности уговора  и раскине
уговор.
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Период важења уговора
Члан 8.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних
страна и овере печатом.

Уговор се закључује на период од годину дана од дана закључења, односно до
испуњења финансијске вредности уговора, у зависности који услов се први стекне.

Раскид уговора
Члан 9.

Уговорне стране имају право на једнострани раскид овог Уговора у случају
непоштовања његових одредби.

У случају једностраног раскида уговора због неиспуњења обавезе друге
уговорне стране, уговорна страна која намерава да раскине уговор ће другој страни
доставити у писаној форми обавештење о разлозима за раскид уговора.

Решавање спорова
Члан 10.

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим
уговором, настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.

У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог
уговора решаваће Привредни суд у Пожаревцу.

Завршне одредбе
Члан 11.

На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе
Закона о облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из
области која је предмет овог уговора.

Члан 12.
Овај уговор је сачињен у шест (6) примерака, од којих четри (4) примерка

припада Купцу, а два (2) Продавцу.

М.П. КУПАЦ М.П. ПРОДАВАЦ

____________________ _____________________

Напомена:  Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен
са изабраним Понуђачем.
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МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

– партија број 3 – остали канцеларијски материјал

Закључен у Смедереву између:

Наручиоца: ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, Смедерево, Ул. Народног фронта 4,
које заступа директор Слађана Јеремић, дипл.ек.
Матични број: 20782633, ПИБ 107333843
бр.тек. рачуна: 205-172401-89  код Комерцијалне банке а.д. Београд
филијала Смедерево, (у даљем тексту: Купац)   и

Понуђача: _______________________________________________________________
кога заступа ____________________________________________________
Матични број: ______________ , ПИБ: ________________
бр.тек. рачуна: ________________________ код ______________________

( у даљем тексту: Продавац )
Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи: (опционо)

- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________

Опште одредбе
Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:
-да је Купац на основу Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/12,
14/2015 и 68/2015), а по Позиву за подношење понуде за прибављање добра –
канцеларијског материјала, јн број М2017-13/5 од 01.06.2017. године, објављеног
на Порталу јавних набавки дана 01.06.2017. године, спровео поступак јавне
набавке мале вредности број М2017-13, према Конкурсној документацији број
М2017-13/6 од 01.06.2017. године;

-да је Продавац доставио исправну понуду број ______ од _____ 2017. године,
евидентирану код Купца под бројем М2017-13/___  од _____ 2017. године, за коју
је утврђено да испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и Конкурсне
документације и која је саставни део овог Уговора;

-да је Купац донео Одлуку о додели уговора број М2017-13/___ од ____ 2017.
године, сходно одредби чл.108. ЗЈН.

Предмет и вредност уговора
Члан 2.

Предмет Уговора је набавка канцеларијског материјала за партију број 3 –
осталог канцеларијског материјала.

Уговорена вредност набавке из става 1. овог члана са свим трошковима без
обрачунатог ПДВ-а износи до 400.000,00 динара.

Уговорена вредност набавке из става 1. овог члана са свим трошковима са
обрачунатим ПДВ-ом износи до 480.000,00 динара.

(опционо) Члан 3.
Подизвођачу ___________________________________ поверава се ____ %

укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_______________________________________________________________________.

Подизвођачу ___________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_______________________________________________________________________.



Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за ЈН бр. М2017-13
Страна 34 од 42

Подизвођачу ___________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_______________________________________________________________________.

(опционо) Члан 4.
Саставни део овог уговора је Споразум којим се понуђачи из групе понуђача

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а у складу са чл.
81. ЗЈН.

Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу.

Цена, рок и начин плаћања
Члан 5.

Продавац се обавезује да у складу са потребама Купца сукцесивно испоручује
предмет набавке, према понуди број __________ од ____ 2017. године, и јединичним
ценама наведеним у понуди.

Јединичне цене су фиксне до окончања Уговора и обухватају све зависне
трошкове (трошкови испоруке, царине и сл.). Продавац нема право на промену цене у
току трајања уговора.

Плаћање се врши вирмански након сваке извршене појединачне испоруке, у
року од 45 дана од дана пријема фактуре са отпремницом потписаном и овереном од
стране овлашћеног представника Купца.

Место, начин и рок испоруке
Члан 6.

Испорука предмета набавке вршиће се сукцесивно, на основу писаног захтева
(поруџбенице) Купца, према динамици и количини коју одреди Купац.

Рок за испоруку је један (1) дан од дана пријема поруџбенице поднете од стране
Купца.

Уколико Продавац није у могућности да у уговореном року испоручи предмет
набавке дужан је да, у року од 24 сата од пријема поруџбенице достави изјаву да није у
могућности да изврши испоруку траженог предмета набавке.

Купац има право да на име уговорне казне од Продавца наплати износ од 10%
вредности уговора без ПДВ-а уколико Продавац не испоручи робу у уговореном року.

Примопредаја предмета набавке је у пословном простору Купца у Смедереву,
Ул. Шалиначка бб.

Контрола квалитета и количине
Члан 7.

Купац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе у ком
случају има право да уложи приговор у року од осам (8) дана од дана пријема робе, а у
случају скривених мана у року од осам (8) дана од  дана сазнања за скривену ману.

У случају да Продавац не испоручи тражену количину, Продавац је у обавези да
по пријему рекламације у року од 24 сата изврши додатну испоруку.

Купац задржава право да добра која не одговарају квалитету из понуде врати
продавцу уз обавезу да је Продавац преузме франко ЈКП Зеленило и гробља
Смедерево Шалиначка бб или да сноси трошкове доставе.

Уколико Продавац не изврши обавезу из става 2. овог члана или у случају
квалитативног недостатка у року од 3 дана од пријема рекламације не изврши замену
рекламираних добара обавезан је да Купцу на име уговорне казне плати износ од 10%
вредности уговора без ПДВ.

Ако и након замене рекламираног добра није задовољен квалитет из Понуде,
купац има право да врати добро, наплати износ од 10% вредности уговора  и раскине
уговор.
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Период важења уговора
Члан 8.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних
страна и овере печатом.

Уговор се закључује на период од годину дана од дана закључења, односно до
испуњења финансијске вредности уговора, у зависности који услов се први стекне.

Раскид уговора
Члан 9.

Уговорне стране имају право на једнострани раскид овог Уговора у случају
непоштовања његових одредби.

У случају једностраног раскида уговора због неиспуњења обавезе друге
уговорне стране, уговорна страна која намерава да раскине уговор ће другој страни
доставити у писаној форми обавештење о разлозима за раскид уговора.

Решавање спорова
Члан 10.

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим
уговором, настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.

У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог
уговора решаваће Привредни суд у Пожаревцу.

Завршне одредбе
Члан 11.

На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе
Закона о облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из
области која је предмет овог уговора.

Члан 12.
Овај уговор је сачињен у шест (6) примерака, од којих четри (4) примерка

припада Купцу, а два (2) Продавцу.

М.П. КУПАЦ М.П. ПРОДАВАЦ

____________________ _____________________

Напомена:  Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен
са изабраним Понуђачем.
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VIII 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 ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затвореној 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: ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, Ул. Ђуре
Јакшића бр.1, 11300 Смедерево, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра –
канцеларијски материјал, ЈН број М2017-13, партије број ______ - НЕ ОТВАРАТИ".

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
09.06.2017. године до 12.50 часова. Отварање понуда je 09.06.2017. године у 13.00
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.

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 и иста ће по окончању поступка отварања бити
неотворена враћена понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи:
1) Попуњен, потписан и оверен Образац понуде и образац структуре понуђене цене

(поглавље VI одељак 1)
2) Попуњену, потписану и оверену Изјаву понуђача о испуњавању услова и

поштовању обавеза из чл. 75. ЗЈН (поглавље VI одељак 2)
3) Попуњену, потписану и оверену Изјаву подизвођача о испуњавању услова и

поштовању обавеза из чл. 75. ЗЈН (поглавље VI одељак 2) – у случају када се
подноси понуда са подизвођачима

4) Попуњен, потписан и оверен Образац трошкова припреме понуде (поглавље VI
одељак 3) – није обавезан

5) Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о независној понуди (поглавље VI
одељак 4)

6) Попуњен, потписан и оверен Модел уговора (поглавље VII) – за партије за које се
подноси понуда

7) Споразум да се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке који садржи податке предвиђене чл. 81. ЗЈН - у случају да
се подноси заједничка понуда

8) Уверење о домаћем пореклу добара у поступку јавне набавке издат од стране
Привредне коморе Србије - уколико понуђач жели да оствари право сходно
одредби чл. 86. ЗЈН

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе
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који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев
образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу
(нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова и поштовању обавеза из
чл.75. ЗЈН...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог
понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из
групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев
образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном
одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни
део заједничке понуде сагласно чл. 81. ЗЈН.

3. ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке је обликован у три (3) партије:

Р.бр. Назив партије Шифра
у ОРН

1. биротехничка опрема 30125110
2. штампани канцеларијски материјал и папир 22000000
3. остали канцеларијски материјал 30192000

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: ЈКП Зеленило и
гробља Смедерево, Ул. Ђуре Јакшића бр.1, 11300 Смедерево, са назнаком: „Измена
понуде за јавну набавку добра – канцеларијски материјал, партија број ____, ЈН број
М2017-13 - НЕ ОТВАРАТИ" или „Допуна понуде за јавну набавку добра – канцеларијски
материјал, партија број _____, ЈН број М2017-13 - НЕ ОТВАРАТИ" или „Опозив понуде
за јавну набавку добра – канцеларијски материјал, партија број ______, ЈН број М2017-
13 - НЕ ОТВАРАТИ" или „Измена и допуна понуде за јавну набавку добра –
канцеларијски материјал, партија број _____, ЈН број М2017-13 - 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 адресе 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.

У Обрасцу понуде (поглавље VI одељак 1.), понуђач наводи на који начин подноси
понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.
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7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде (поглавље VI одељак 1. ) 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 (Образац изјаве из поглавља VI одељак 2).

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) и 2) ЗЈН и
то податке о:

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

- опису послова сваког од 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 (Образац изјаве из поглавља VI одељак 2).

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, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је 45 дана од дана пријема фактуре, а у складу са Законом о

роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник
РС“ број 119/2012 и 68/2015), а на основу фактуре коју испоставља понуђач, а којом је
потврђена испорука добра. Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача. Понуђачу није
дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтев у погледу рока и места испоруке добара и гарантног рока
Место испоруке добара је на адресу Наручиоца, Смедерево, Ул. Шалиначка бб.
Рок испоруке предмета набавке за партију број 1 – биротехничка опрема је

један (1) дан од дана пријема поруџбенице поднете од стране наручиоца.
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Рок испоруке предмета набавке за партију број 2 – штампани канцеларијски
материјал и папир је до три (3) дана од дана пријема поруџбенице поднете од стране
наручиоца.

Рок испоруке предмета набавке за партију број 3 – остали канцеларијски
материјал је један (1) дан од дана пријема поруџбенице поднете од стране наручиоца.

Наручилац ће поруџбенице упућивати електронском поштом на имејл понуђача.
Испорука ће се вршити сукцесивно у зависности од потребе Наручиоца.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде је 180 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.

9.4.  Други захтеви
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду

њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко - штампаним словима, хемијском
оловком или електронски, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом
оверава. У обрасцу понуде морају бити унете све тражене ставке.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају
сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из
групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној
документацији.

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 укупна цена предмета
набавке без пореза на додату вредност.

Цена обухвата све зависне трошкове (трошкови испоруке и сл.).
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан

да тај део одвојено искаже у динарима.
Јединичнe цене су фиксне и не могу се мењати током периода важности

уговора.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у

складу са чланом 92. ЗЈН.

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

Наручилац не захтева средство финансијског 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 ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, Ул. Ђуре Јакшића 1, Смедерево,
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електронске поште на e-mail javnenabavke@zeleniloasd.rs или факсом на број 026-4622-
073 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене
недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) 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 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 број М2017-
13".

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) 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. ЗЈН и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране
наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца
или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је
да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је
друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено
достављање.

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. ЗЈН).

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. 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.

16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА
ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано
лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је
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претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно
одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у
даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-
mail javnenabavke@zelenilosd.rs , факсом на број 026-4622-073 или препорученом
пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом
захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана
од дана пријема захтева.

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 3 (три) дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са
чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а
наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става,
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење
понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је
пет (5) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење 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.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе
за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора

да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши
увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства
финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог
за пренос реализован.




