
Република Србија 

ОIШIТИНА МАЛИ ЗВОРНИК 
ОIШIТИНСКА УПРАВА 

Број : 404-46 
Дана: 19.04.2018.године 

МАЛИ ЗВОРНИК 

ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуде 

(поступак набавке на које се закон не примењује члан 39. став 2. Закона о јавним набавкама, 
"Службени гласник РС", бр. 124/2012, 12/15 и 68/15), 

Поштовани, 

Позивамо заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Набавку тонера за потребе 
општинске управе 

Молимо Вас да нам до 25.04.2018.године до 11 00 часова доставите Вашу понуду 

за Набавку тонера за потребе општинске управе 

У прилогу вам достављамо: образац понуде и техничку спецификацију и изјаву. 

Критеријум за избор најповољније понуде је : Најнижа понуђена цена. 

Контакт особа: Борис Катић, О 15/7195188 локал 114 

Понуду доставити на адресу: Општинска управа Општине Мали Зворник, ул. 

Краља Петра I бр.38, 15318 Мали Зворник, ,,Набавка тонера за потребе општинске управе 
-број 404-46- НЕ ОТВАРАТИ-". 

С поштовањем, 



ОБРАЗАЦ БРОЈ 1. 

ОБРАЗАЦ О ПОДАЦИМА ПОНУЂА ЧА 

Понуда бр: ______________ _ 

Понуда бр. ____ од ______ за јавну набавку - Набавка тонера за потребе 

општинске управе 

Општи подаци о понуђачу 

Назив понуђача: 

Адреса понуђача: 

Овлашћено лице: 

Особа за контакт: 

Телефон: 

Телефах: 

Е-маил: 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

Матични број: 

ПИБ: 

! Датvм: ············'······ ,............ .. ........................... ., .................... ······ .... ·.•········· - ................................................. Потпис .одговорно.r .. лица .. понуђача: ...... ........................... Ј 

Печат 



ОБРАЗАЦ БРОЈ 2. 

СПЕЦИФИКАЦИЈА 

- Набавка тонера за потребе општинске управе -

Редни Предмет добара Јединица количина Јединична Јединична 

број мере цена без цена без 

ПДВ-а ПДВ-а 

1 НР CF21 ОХ Ыасk, комада 1 
за употребу у НР LJ 
Pro М251 n, 2400 
страница 

2 НР CF211A cyan, за комада 1 
употребу у НР LJ 
Pro М251 n, 1800 
страница 

3 НР CF212A yellow, комада 1 
за употребу у НР LJ 
Pro M25 ln, 1800 
страница 

4 НР CF213A комада 1 
magenta, за 
употребу у НР LJ 
Pro М251 n, 1800 
страница 

5 НР Q2612A (12А) комада 1 
за употребу у НР 

LaserJet 1010/1018, 
2000 страница 

6 НР СЕ285А (85А) комада 1 
за употребу у НР 

LaserJet 
M1212nf/HP 1102/, 
1600 страница 

7 НР СВ435А (35А) комада 1 
за употребу у НР 

LaserJet 
Р 1005/1006, 1500 
страница 

8 НР Q7551X (51Х) комада 1 
за употребу у НР 

LaserJet P3005n, 
13000 страница 

9 НР СЕ255Х (55Х) комада 1 
за употребу у НР 

LaserJet Р3015 , 

12500 страница 



10 НР CF283A (83А) комада 1 
за употребу у НР 

LaserJet Pro Ml 02а/ 
MFP M225dw, 2200 
страница 

11 НР CF226X (26Х) комада 1 
за употребу у НР 

Laser Jet Pro 
M402dn,9000 
страница 

12 Kyocera ТК-111 О за комада 1 
употребу у Kyocera 
FS-1040/Kyocera 
FS-
1102MFP/Kyocers 
FS-1020MFP,2500 
страница 

13 Lexmark 24040S W комада 1 
за употребу у 

Lexmark Е232, 2500 
страница 

14 Lexmark Е260А 11 Е комада 1 
за употребу у 

Lexmark Е260, 3500 
страница 

15 Lexmark Х203А 11 G комада 1 
(Х-203) за употребу 

у Lexmark X203n, 
2500 страница 

16 Samsung ML T-D 117 комада 1 
S за употребу у 
Samsung SCX-
4655F, 2500 
страница 

17 Samsung MLT-D111 комада 1 
S за употребу у 
Samsung Xpress SL-
М20221000 

страница 

18 Рибан Epson комада 1 
S015019 (8750) за 
употребу у Epson 
LX-350 

Укупна цена без ПДВ-а 

Укупна цена са ПДВ-ом 



Испорука добара ће се вршити до утрошка средстава а најдуже до 31.12.2018.године, 

сукцесивно у појединачним испорукама, у року од 24 часа од писаног позива наручиоца 
Набавка тонера за потребе општинске управе , вршиће се по јединичним ценама до износа 
процењене вредности . Количину појединачно по врсти тонера није могуће унапред 

предвидети. 

Плаћање: 45 дана од дана испостављања фактуре . 

Авансно плаћање није дозвољено 

Напомена: 
- Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује 

да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени . 
- Саставни део обрасца понуде је техничка спецификације. 

За све тонере, рибоне и кетриџе могу се понудити одговарајући компатибилни производи , нови, 

неупотребљавани у оргиналном паковању 

Понуђач: 

мл. 
Потпис овлашћеног представника понуђача 



ИЗЈАВА 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС", број 

124/2012,14/15,68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

понуђача дајем следећу 

ИЗЈАВУ 

Понуђач _______ _ ____ ___ ____ _ __ из ________ _, 
Адреса: , испуњава све услове из члана 75. Закона, 

и то да: 

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре; 

3) је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 

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 (члан 75. став 2. 
Закона). 

Напомена: У случају постојања недоумице о томе да ли понуђач испуњава неки од наведених 

услова од понуђача се може тражити да поднесе одговарајуће документе којима потврђује 
испуњеност тог услова. 

Датум: Одговорно лице понуђача 

мл. 




