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 На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012,14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка ЈНМВ бр. 
1/2019 (деловодни број: 01-630-484 од 11.10.2019.године) и Решења о образовању комисије за 
ЈНМВ бр. 1/2019 (деловодни број: 01-630-485 од 11.10.2019.године), припремљена је: 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

у  поступку  јавне набавке мале вредности добра  
 - ДИГИТАЛНИ  МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УРЕЂАЈ  
(ШТАМПАЧ-КОПИР-СКЕНЕР) СА ФИНИШЕРОМ -  

 
(ЈНМВ 1/2019) 

 
 
Конкурсна документација садржи: 
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гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или 
евентуалне додатне услуге и сл. 

4 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 

1.Подаци о наручиоцу 
Историјски архив „Тимочка крајина“ у Зајечару, ул. Николе Пашића бр. 160, 19000 Зајечар 
  
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке је набавка добара - набавка дигиталног мултифункционалног уређаја 
(штампач-копир-скенер) са финишером 

4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 
Није резервисана јавна набавка. 
 
6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација 
Не води се електронска лицитација. 
 
7. Контакт (лице или служба)  
Горан Младеновић, е-mail: arhivzaj@mts.rs 

 
 
 
 
 
 
 
II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
1. Назив и ознака из општег речника набавки (ОРН): 
Ласерски штампачи - 30232110 
 
2.Партије 
Јавна набавка није обликована у партијама. 
 
3. Врста оквирног споразума 
Јавна набавка се не спроводи ради закључења оквирног споразума. 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ,  ЕВЕНТУАЛНЕ 
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ 

 
Количина, опис и техничке карактеристике добра: 
ДИГИТАЛНИ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УРЕЂАЈ (ШТАМПАЧ - КОПИР - СКЕНЕР) 
СА ФИНИШЕРОМ 
 

 А3 МФП Колор Црно-бели 1 ком. 

1. Функционалност А3 Копир, штампач, скенер , цроно-бела, колор 

2. Технологија штампе Ласер 

3. Брзина копирања/штампања А4 формата Мин. 45 страна/мин 

4. Брзина копирања/штампања А3 формата Мин. 22 страна/мин 

5. Резолуција штампања Мин. 1200x1200 дпи 

6. Време прве копије Маx. 4 сец. црно-бела, 5,1 сек. колор 

7. Формат папира А6 – СРА3; Банер 1200 x 297 мм 

8. Подржана дебљина папира 52-300 гсм 

9. Подржана дебљина папира у дуплекс 
(обостраној) штампи 52-250 гсм 

10. Меморија Мин. 4 ГБ 

11. Хард Диск (ХДД) Мин. 250 ГБ 

12. Веза са рачунаром УСБ 2.0; Гигабитна мрежна карта 

13. Брзина скенирања Мин 240 страна/минколор и црно-бело 

14. Улазни капацитет папира Мин. 1.150 листова; Мин. 2 касете за папир 

15. Двострана штампа Да, аутоматска 

16. Аутоматски увлакач оригинала Обострано скенирање у једном пролазу - Дуал скен; 
Капацитет мин.300 листова А4 (80 гсм) 

17. Постоље Да,оригинално 

18. Иницијални Тонери  Мин. 26.000 отисака по свакој боји 

 Ф и н и ш е р         

19. Функционалност 
Сортирање, Бушење, Груписање, Центрирање, 
Савијање Хефтање капацитета 50 листова, Излазни 
капацитет: 2.200 листова 

20. Формати папира                               А6 - СРА3, баннер 

21. Тежина папира                                 52 -300 гсм 

22. Капацитет сортирања                          2.200 листа А4 (52-90 гсм) и 1.700 листа А3 (52-
90гсм) 

23. Хефтање У врху стране, по средини 

24. Капацитет спајања                              50 листа 52-209 гр. и 2 листа насловне странице 

25. Врста муниције                                      СК-602 
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 НАПОМЕНА: Осим наведених, сматраће се прихватљивом и понуда са сличним називима (нпр. 
вишенаменски уређај, принтер, фотокопир, итд) уколико понуђено добро испуњава све горе 
означене услове из техничке спецификације. 
 

- Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 
Наручилац и понуђач ће записнички констатовати преузимање добара. У случају  

записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара, понуђач је 
дужан у року од 24 сата заменити добро на коме је утврђен недостатак. 

Понуђени предмет/добро мора да испуњава минималне  прописане критеријуме 
енегетске ефикасности (ЕЕ) о чему понуђач као доказ прилаже технички досије произвођача са 
видно означеним релавантним карактеристикама производа. 

За испоручено добро мора да важи гаранција и гарантни рок у трајању од најмање 24 
месеца (2 године). 

 
- Партнерски однос са произвођачем опреме за продају понуђене опреме 

Понуђач је дужан да за понуђена добра, у понуди достави одговарајући документ о  
партнерству са са произвођачем понуђене опреме, у супротном понуда ће бити одбијена. 
 Одговарајућим документом сматра се један од следећих докумената: 

- Уговор о пословно-техничкој сарадњи са произвођачем опреме 
- Потврда произвођача опреме о статусу партнерства 
- Гаранцијско писмо произвођача опреме 
- Дилерски уговор са произвођачем опреме 
- Изјава произвођача опреме 
- Изјава локалног представништва произвођача опреме. 

 
- Рок, место и начин испоруке 

Рок испоруке: највише 10 дана од дана потписивања уговора.  
Место испоруке: fco.седиште наручиоца - ул.Николе Пашића бр. 160 у Зајечару. 
Начин испоруке: Уређај мора бити испоручен са тонером и девелопером и свим осталим 

што је потребно за  пуштање уређаја у рад приликом испоруке, уз монтажу, инсталацију и 
основну обуку запослених код наручиоца од стране лица које је овлашћено од произвођача за 
сервис, апликативну обуку и постгарантну подршку. 

 
 

- Техничка документација 
Понуђач је дужан да у понуди достави техничку документацију произвођача опреме на 

српском или енглеском језику (није потребно да се преведе на српски језик). Уколико понуђач 
као саставни део понуде не достави захтевану техничку документацију, понуда ће бити 
одбијена. 
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IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

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

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

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

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

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

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

5)  Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази за време 
подношења понуда (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавкеза,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:  
- Пословни капацитет: да поседује ауторизацију за учествовање у поступцима јавне 

набавке издату од стране од званичног дистрибутера за Србију. 
- Кадровски капацитет: да има сервисера са сертификацијом за сервисирање понуђене 

опреме.  

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из 
члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

 
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају 
заједно.  

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

 
 

• УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 Испуњеност обавезних условаза учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са 
чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона 
(Образац изјаве понуђача, је саставни део конкурсне документације), којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку 
јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, а ова изјава 
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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. 

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

1. Пословни капацитет (да поседује ауторизацију за учествовање у поступцима јавне 
набавке издату од стране званичног дистрибутера за Србију) доказује се потврдом, изјавом или 
неким валидним документом од званичног дистрибутера за Србију да поседује ауторизацију за 
учествовање у поступцима јавне набавке. 

 2.  Кадровски капацитет (да има сервисера са сертификацијом за сервисирање понуђене 
опреме) доказује се Фотокопијама уговора о раду и одговарајућим обрасцима М, а уколико 
нису у сталном радном односу - уговором о пословној сарадњи или уговором о привременим и 
повременим пословима и копијама важећих сертификата за сервисирање понуђене опреме. 

 Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе 
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 
75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено 
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Додатне услове група 
понуђача испуњава заједно. 
 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 
достави доказе да испуњава услове из члана 75.став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. 
став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   
 Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 
понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
 Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 
 Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 
морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно 
пријаве доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, прописане 
чланом 75.став 1. тач.1) до 4),  Закона о јавним набавкама. Приликом подношења понуде 
довољно је да прилаже копију Решења о упису у регистар понуђача или Извода о 
регистрованим подацима о понуђачу чиме потврђује да је уписан у регистар понуђача. 
 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 
електронском облику. 
 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 
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надлежним органом те државе. 
 Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних 
органа те државе. 
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописани начин. 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично 
поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, 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. 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, 
дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде 
закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 
утврђивања испуњености услова. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из 
члана 75.став 1.тач 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 
75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности 
јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75.став 1. тачка 5) Закона понуђач 
може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела 
набавке. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава 
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог 
подизвођача. 

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би 
раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. 

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на 
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то 
лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност 
наручиоца. 

Понуду може поднети група понуђача. 
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75.став 1.тач. 

1) до 4)Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога 
не одреди другачије. 

Услов из члана 75.став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о члану 
групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу 
понуђача пред наручиоцем; 

Споразумом уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном 
документацијом. 
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како 
би могли да поднесу заједничку понуду. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
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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. 
 
 

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

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена 
цена“ на основу члана 85.став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. 

 
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 
ИСТОМ НАЈНИЖОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
  Уколико две или више понуда имају исту 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 бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће 
доставити записник извлачења путем жреба. 
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда бр ________________ од __________________ 
 
за јавну набавку мале вредности добра -  ДИГИТАЛНИ  МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ 
УРЕЂАЈ (ШТАМПАЧ-КОПИР-СКЕНЕР) СА ФИНИШЕРОМ у поступку ЈНМВ 1/2019 
који спроводи наручилац "Историјски архив "Тимочка крајина" Зајечар 

 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача:  
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико 
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 
уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

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



12 
 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

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, ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ПОНУЂЕНА ЦЕНА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ:  
 
За јавну набавку мале вредности добра - ДИГИТАЛНИ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ 
УРЕЂАЈ (ШТАМПАЧ-КОПИР-СКЕНЕР) СА ФИНИШЕРОМ у поступку ЈНМВ 1/2019 
који спроводи наручилац "Историјски архив "Тимочка крајина" Зајечар 
 
 

 
 

 А3 МФП Колор Црно-бели 1 ком. 

1. Функционалност  

2. Технологија штампе  

3. Брзина копирања/штампања А4 формата  

4. Брзина копирања/штампања А3 формата  

5. Резолуција штампања  

6. Време прве копије  

7. Формат папира  

8. Подржана дебљина папира  

9. Подржана дебљина папира у дуплекс 
(обостраној) штампи  

10. Меморија  

11. Хард Диск (ХДД)  

12. Веза са рачунаром  

13. Брзина скенирања  

14. Улазни капацитет папира  

15. Двострана штампа  

16. Аутоматски увлакач оригинала  

17. Постоље  

18. Иницијални Тонери   

 Ф и н и ш е р         

19. Функционалност  

20. Формати папира                                

21. Тежина папира                                  

22. Капацитет сортирања                           

23. Хефтање  

24. Капацитет спајања                               

25. Врста муниције                                       
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Укупна цена без ПДВ-а 
(у динарима) 

 
 

Укупна цена са ПДВ-ом 
(у динарима) 

 

 
Рок и начин плаћања Рок плаћања је 45 календарских данаод дана службеног пријема 

фактуре у ком року ће наручилац понуђачу, након испоруке, 
извршити плаћање уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 
Рок важења понуде 
 

 

 
Рок, место и начин 
испоруке 
 

Рок испоруке: највише 10 дана од дана потписивања уговора.  
Место испоруке: fco.седиште наручиоца - ул.Николе Пашића бр. 
160 у Зајечару. 
Начин испоруке: Уређај мора бити испоручен са тонером и 
девелопером и свим осталим што је потребно за  пуштање уређаја 
у рад приликом испоруке, уз монтажу, инсталацију и основну 
обуку запослених код наручиоца од стране лица које је овлашћено 
од произвођача за сервис, апликативну обуку и постгарантну 
подршку. 
 

 
Гарантни период 
 

За испоручена добра важи гаранција и гарантни рок од 24 месеца 
(2 године). Наручилац и понуђач ће записнички констатовати 
преузимање добара. 
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и 
квантитету испоручених добара, понуђач је дужан у року од 24 
сата заменити добро на коме је утврђен недостатак. 
 

 
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. 
 
 
 
 
    М.П.    Понуђач:  
 

______________________________ 
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VII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
У складу са чланом 88.став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив 
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку 
мале вредности доара - ДИГИТАЛНИ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УРЕЂАЈ (ШТАМПАЧ-
КОПИР-СКЕНЕР) СА ФИНИШЕРОМ у поступку ЈНМВ 1/2019 који спроводи наручилац 
"Историјски архив "Тимочка крајина" Зајечар, како следи у табели: 
 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 
 

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

 У складу са чланом 26. Закона, о јавним набавкама 
_____________________________________________________________________________________________ 
               (Назив понуђача)    
даје следећу  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
    

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду за јавну 
набавку мале вредности добра - ДИГИТАЛНИ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УРЕЂАЈ 
(ШТАМПАЧ-КОПИР-СКЕНЕР) СА ФИНИШЕРОМ у поступку ЈНМВ 1/2019 који 
спроводи наручилац "Историјски архив "Тимочка крајина" Зајечар, поднео независно, без 
договора са другим понуђачима илизаинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   
 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је 
понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у 
смислу закона којим се уређује заштита конкуренције.Мера забране учешћа у поступку јавне 
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, 
у смислу члана 82.став 1. тачка 2. Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

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

И З Ј А В У 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] за  
јавну набавку мале вредности добра - ДИГИТАЛНИ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УРЕЂАЈ 
(ШТАМПАЧ-КОПИР-СКЕНЕР) СА ФИНИШЕРОМ у поступку ЈНМВ 1/2019 који 
спроводи наручилац "Историјски архив "Тимочка крајина" Зајечар, испуњава све услове из чл. 
75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну 
набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

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; 

3) Брисана 
4) 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); 

5.) Понуђач 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. Закона). 
 

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

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

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

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

     

И З Ј А В У 

 

Подизвођач_________________________________________________[навести назив 
подизвођача] за јавну набавку мале вредности добра - ДИГИТАЛНИ 
МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УРЕЂАЈ (ШТАМПАЧ-КОПИР-СКЕНЕР) СА 
ФИНИШЕРОМ у поступку ЈНМВ 1/2019 који спроводи наручилац "Историјски архив 
"Тимочка крајина" Зајечар, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

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; 

3) Брисана 
4) 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). 

 

 

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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X  МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР О НАБАВЦИ 
МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ УРЕЂАЈА (ШТАМПАЧ-КОПИР-СКЕНЕР) СА ФИНИШЕРОМ 

 
Закључен између следећих уговарача: 
 

1. Историјски архив „Тимочка крајина“ у Зајечару, улица Николе Пашића број 160, 
матични број: 07218656, ПИБ 101327629, кога заступа директор Велибор Тодоров (у даљем 
тексут: Наручилац) 

2. _____________________________________________________________________, из 
_________________________, улица_________________________________,број ______, 
матични број ____________________________, ПИБ ________________________________, кога 
заступа _____________________________ (у даљем тексту: Понуђач), 
 
и са понуђачима из групе понуђача: 

а) __________________________________________________________________ 
б) ___________________________________________________________________ 

 
(ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати “са подизвођачима/подизвршиоцима”, ако наступа  
са подизвођачима прецртати “са понуђачима из групе понуђача” и попунити податке) 
 
Основ уговора: Јавна набавка мале вредности добра - ДИГИТАЛНИ 
МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УРЕЂАЈ (ШТАМПАЧ-КОПИР-СКЕНЕР) СА 
ФИНИШЕРОМ у поступку ЈНМВ 1/2019 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 
 
Предмет уговора 

Члан 1. 
 Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Понуђача као најповољнијег 
понуђача за јавну набавку мале вредности добра - ДИГИТАЛНИ 
МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УРЕЂАЈ (ШТАМПАЧ-КОПИР-СКЕНЕР) СА 
ФИНИШЕРОМ у поступку ЈНМВ 1/2019, Одлуком о додели уговора број __________ од 
_______2019. године у поступку јавне набавке мале вредности, по позиву за подношење понуда 
објављеног дана 21.  октобра 2019. годинена Порталу јавних набавки. 
- Изабрани понуђач наступа самопстално. 

- Изабрани понуђач наступа заједно са: 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ (уколико је заједничка 
понуда треба навести и споразум, којим је прецизирана одговорност сваког понуђача) 

- Изабрани понуђач наступа са подизвођачем: 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________ (уколико понуђач наступа са 
подизвођачем навешће се назив подизвођача и део предмета са вредношћу послова изражен у 
динарима, који ће извршити подизвођач). 
 НАПОМЕНА: Непотребно прецртатити 
 

Члан 2. 
 Предмет овог Уговора је набавка добара – ДИГИТАЛНИ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ 
УРЕЂАЈ (ШТАМПАЧ-КОПИР-СКЕНЕР) СА ФИНИШЕРОМ који спроводи наручилац 
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"Историјски архив "Тимочка крајина" Зајечар у свему према опису предмета јавне набавке из 
понуде понуђача која чини саставни део овог уговора. 
 

Члан 3. 
Вредност и одређивање цене 
 

Цена предмета набавке из члана 2.овог уговора утврђује се на основу дате понуде 
понуђача број_____________ од дана ___________.године у укупном износ од 
___________________________________________________________ динара (без ПДВ-а), и 
словима:_________________________________________________________ (без ПДВ-а), 
односно___________________________________________________  динара (са ПДВ-ом), и 
словима:_________________________________________________________ (са ПДВ-ом).  

Цена из става 1. обухвата све пратеће трошкове које је Понуђач имао у реализацији 
предметне јавне набавке и иста је фиксна, односно не може се мењати. 
 
Рок и начин плаћања 

Члан 4. 
Наручилац се обавезује, да ће након потписивања овог уговора, вредност испоручених 

добара у року од 45 календарских дана од дана  званичног  пријема  рачуна уплатити на текући 
рачун Понуђача.   

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
Рок и место испоруке 

Члан 5. 
 Испорука добра које је предмет набавке по овом уговору је франко седиште наручиоца, 
улица Николе Пашића број 160, 19000 Зајечар, а уређај мора бити испоручен са тонером и 
девелопером и све остало што је потребно за  пуштање уређаја у рад приликом испоруке, уз 
монтажу, инсталацију и основну обуку запослених код наручиоца од стране лица које је 
овлашћено од произвођача за сервис, апликативну обуку и постгарантну подршку, најкасније у 
року од 10дана рачунајући од дана потписивања овог уговора.  
 
Квалитет испоручене опреме 
    Члан 6. 

Понуђач се обавезује да ће испоруку предметног дигиталног мултифункционалног  
уређаја извршити према техничким карактеристикама и квалитету који су назначени у понуди 
понуђача, а који морају да испуњавају неопходне услове у погледу стандарда предвиђених 
важећим прописима Републике Србије. 
 
Гаранција и решавање рекламације и примедби 
 

Члан 7 
За испоручена добра важи гаранција и гарантни рок од 24 месеца, односно 2 године. 

Наручилац и понуђач ће записнички констатовати преузимање добара. У случају записнички 
утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара, понуђач је дужан у року 
од 24 сата заменити добро на коме је утврђен недостатак. 
 
Завршне одредбе 

Члан 8. 
 Измене и допуне овог уговора могу се вршити сагласношћу уговорних страна у 
писменој форми у складу са конкурсном документацијом из предметне набавке ЈНМВ 1/2019. 
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Члан 9. 
 Уговорне стране могу споразумно раскинути овај уговор. 
 У споразуму о раскиду уговора, уговорне стране ће регулисати међусобна права и 
обавезе доспеле до момента раскида. 

Члан 10. 
 Наручилац има право једностраног раскида овог уговора у следећим случајевима: ако га 
Понуђач писмено обавести да не може да испуњава уговорне обавезе; ако Понуђач знатно 
касни са испоруком у односу на уговорене рокове; ако Понуђач неотклони све евентуалне 
грешке и недостатке о свом трошку у уговореном року, уколико квалитет добара не одговара 
квалитету наведеној у конкурсној документацији и у понуди понуђача. 
 

Члан 11. 
У случају спора у вези примене овог уговора потписници исти решавају мирним путем – 

споразумно односно признају надлежност стварно надлежног суда. 
 

Члан 12. 
 Овај уговор је састављен у 4 (четири) истоветна примерка од којих сваки потписник 
задржава по 2 (два) примерка за своје потребе. 
 
 
 
 ЗА НАРУЧИОЦА         ЗА ПОНУЂАЧА 

 
 
 
 
 

 
Напомена: 
• модел уговора понуђач мора да попуни, парафира све стране, овери печатом и 

потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора ! 
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XI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 
пут отвара. 
 На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
 У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 Понуду доставити на адресу: Историјски архив „Тимочка крајина“ у Зајечару, улица 
Николе Пашића број 160, са назнаком "за ЈНМВ 1/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 29.10. 2019.године до 10,00 
часова, без обзира на начин достављања. 

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. 

Понуда мора да садржи све обрасце из ове конкурсне документације. 
 

Напомена: 
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 
потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев 
образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу 
(нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. 
Закона...),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. Закона. 
 
3. ПАРТИЈЕ 
Јавна набавка бр.1/2019није обликована у партијама. 
 
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. 
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Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Историјски архив 
„Тимочка крајина“ у Зајечару, улица Николе Пашића број 160, са назнаком: 
„Измена понуде за ЈНМВ 1/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за ЈНМБ 1/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за ЈНМВ 1/2019- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за ЈНМВ 1/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких 
понуда. 

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

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(поглавље VII) 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 понуденаводи 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 поглављуVконкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 
 Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81.ст. 4. тач. 1)и2) Закона и то податке 
о:  

• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
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заступати групу понуђача пред наручиоцем,  
• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Осим горе наведених треба да још садржи: 
• податке о понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
• податке опонуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
• податке опонуђачу који ће издати рачун,  
• податке орачуну на који ће бити извршено плаћање. 

 
 Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављуVконкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 
услова. 

 Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
 Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 
 Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 

о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
 Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1.Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања је 45 календарских дана од дана службеног пријема фактуре у ком року ће 
Наручилац  , након испоруке, Понуђачу извршити плаћање уплатом на рачун понуђача. 
 Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

9.2.Захтев у погледу рока и начина испоруке 
Рок испоруке је 10 дана од дана потписивања уговора. 
Место испоруке: fco. седиште наручиоца, ул.Николе Пашића бр.160, 19000 Зајечар, са 

монтаћом, инсталацијом и основном обуком запослених од стране лица сертификованог од 
произвођача за сервис, апликативну обуку и постгарантну подршку. 
 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 

од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 

понуду. 
 

9.4. Захтев у погледу гарантног рока  
За испоручена добра важи гаранција и гарантни рок од 24 месеца, односно 2 године. 

Наручилац и понуђач ће записнички констатовати преузимање добара. У случају записнички 
утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара, понуђач је дужан у року 
од 24 сата заменити добро на коме је утврђен недостатак. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са урачунатим 
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за 
оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
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 У цену су урачунати сви трошкови који се јављају приликом испоруке добара fco 
укључујући тонер,  девелопер и све остало што је потребно за  пуштање уређаја у рад приликом 
испоруке. 

Цена је фиксна, и не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92.Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 

део одвојено искаже у динарима. 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
Нема. 
 
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. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И 
ПЛАНОВА, ОСНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА И 
ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА ИСТИ НИЈЕ МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ: 

- 
14.  ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ У ПИСАНОМ ОБЛИКУ ТРАЖИТИ 
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ, КАО ДА МОЖЕ ДА УКАЖЕ НАРУЧИОЦУ И НА ЕВЕНТУАЛНО УОЧЕНЕ 
НЕДОСТАТКЕ И НЕПРАВИЛНОСТИ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ, УЗ 
НАПОМЕНУ ДА СЕ КОМУНИКАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВРШИ НА 
НАЧИН ОДРЕЂЕН ЧЛАНОМ 20. ЗАКОНА:  

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 
информације, појашњења у вези са припремањем понуде, као и да укаже на недостатке и 
неправилности у конкурсној документацији најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 
понуде. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама, појашњењима или указаним недостацима и неправилностима у 
конкурсној документацији, одговор  објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници. 

Додатне информације, појашњења и недостаци/ неправилности у конкурсној 
докуметнации упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама, појашњењима 
недостацима и неправилностима  конкурсне документације, ЈН бр.1/2019. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација, појашњења, указивање на недостатке и неправилности 
конкурсне документације у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 
20.Закона. 
 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
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КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

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

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
 
16. 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. 
 
17.  ОВАВЕШТЕЊЕ О ЗАШТИТИ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
 Захтев за заштиту права, врши се у складу са чланом 151.став 1.) тач. 1.)-7.) Закона, као и 
износом таксе из члана 156. Став 1. Тачка. 1.)-3.) Закона о јавним набавкама и детаљним 
упутством о потврди из чл. 151 став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да уплата таксе 
извршена, а која се прилаже уз заштиту права приликом доношења захтева наручиоцу, како би 
се захтев сматрао потпуним. 

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

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом 
пошиљком са повратницом на адрсу наручиоца: Историјски архив "Тимочка крајина", 
ул.Николе Пашића бр.160, 419000 Зајечар. Захтев за заштиту права се може поднети у току 
целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није 
другачије одређено.О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о 
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року 
од 2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  3 дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 
63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац 
исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. Закона, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда, а после 
доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне 
набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  
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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 садржи: 
            -Назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт 

-Назив и адресу наручиоца 
-Податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца 
-Повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке 
-Чињенице и доказе којима се повреде доказују 
-Потврду о уплати таксе из члана 156. овог Закона 
- Потпис подносиоца 
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све горе наведене обавезне елементе, 

наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 

изнoсу од 60.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда 
на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153или 253, позив на број: подаци о 
броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха уплате: 
ЗЗП, назив наручиоца,број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту 
права, корисник: буџет Републике Србије.   

Ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда такса износи 60.000,00 
динара. 

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


