
Република Србија 

ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Број : 404-47 
Дана:19.04.2018.године 

МАЛИ ЗВОРНИК 

ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуде 

Подаци о предмету набавке : 

Поступак набавке на које се закон не примењује (члан 39. Став 2. Закона о 
јавним набавкама, "Службени гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015,68/2015), Текуће 
поправке и одржавање фотокопир апарата 

Поштовани , 

Позивамо заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Текуће поправке и 

одржавање фотокопир апарата 

Молимо Вас да нам до 26.04.2018 . године до 1 О часова доставите Вашу 
понуду за набавку Текуће поправке и одржавање фотокопир апарата 

Критеријум за избор најповољније понуде је: Најнижа понуђена цена 

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 је први предао понуду. 

Контакт особа :Борис Катић ,тел :О 15/7195188 локал 126 и локал 127 
У прилогу вам достављамо: образац понуде, техничку спецификацију и Изјаву 

Понуду доставити на адресу: ,,Општинска управа Општине Мали 

Зворник, ул. Краља Петра I бр.38, 15318 Мали Зворник Понуда за јавну 

набавку Текуће поправке и одржавање фотокопир апарата број 404- 47 - НЕ 
ОТВАРАТИ-,,. 

С поштовањем, 



ОБРАЗАЦБРОЈ 1 

ОБРАЗАЦ О ПОДАЦИМА ПОНУЂА ЧА 

Понуда бр: _____ _ 

Понуда бр.____ од 

поправке и одржавање фотокопир апарата 

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: 

за набавку - Текуће 

Щ~.!Х~.: .............................................................................................. ! .................................................. Потпис. одговорног . лица .. понуђача: ............................................. . 

МЛ. 
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Р.Б. 

1. 

2. 

СПЕЦИФИКАЦИЈА НАБАВКЕ 

Текуће поправке и одржавање фотокопир апарата број 404-47 

ОПИС УСЛУГА Јединица Јединична цена Јединична цена 

мере без ПДВ-а за са ПДВ-ом за 

фотокопију по фотокопију по 

страници страници 

1 2 3 4 

Текуће поправке и одржавање 

фотокопир апарата са тонером и 1 
свим потребним резервним деловима фотокопиран 

по страни штампе- фотокопир а страница 

апарат "INFOTEC IS 2430 

Текуће поправке и одржавање 

фотокопир апарата са тонером и 

свим потребним резервним деловима 1 
по страни штампе- фотокопиран 

Копир/факс/скенер/принтер уређај а страница 

Aficio МР 6002 
УКУПНО 1+2 

Рок трајања уговорених услуга је 11 месеци од дана потписивања уговора 
Укупна вредност услуга у уговореном периоду не може бити већа од средства 

планираних финансијским планом наруч иоца, односно износа процењене 

вредности . 

У цену морају бити урачунати сви трошкови 

1.Плаћање: 45 дана од дана испостављања фактуре . 

Авансно плаћање није дозвољено 

Техничке карактеристике фотокопир апарата на којима се врше услуге 

поправке и одржавања : 

фотокопир апарат "INFOTEC IS 2430" 
произвођач: INFOTEC 
модел: IS2430 
врста апарата: апарат за фотокпопирање 

функција апарата: копирање 

- тахнологија штампања: ласер 

врста технологије штампања: ласер/лед 
хроматизам штампања: монохроматско 

максимални вел ичина штампања: АЗ 

-Копир/факс/скенер/принтер уређај Aficio МР 6002 



произвођач:RIСОН 

- функција апарата: копирање 

тахнологија штампања: ласер 

врста технологије штампања : ласер/лед 

хроматизам штампања: монохроматско 

максимални величина штампања: АЗ 

Напомена: У цену по фотокопији морају бити урачунати сви зависни трошкови 

(цена изласка на терен, цена норма сата ,замена тонера и сл.). 

Понуђач је дужан да одмах по позиву за Наручиоца, односно у најкраћем 

разумном року одговори на исти, како би извршио услугу поправке и одржавања. 

Понуђач је дужан да радним данима у току свог радног времена буде на 

располагању Наручиоцу који би евентуално, услед постојања потребе за услугама 

понуђача, истог позвао. Понуђач је дужан да се одазове и приступи извршењу 

предметних услуга у року од (најмање 24 часа) од пријема позива наручиоца. 

Понуђач: 

м.п. 

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. 




