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   КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПОНУДА ЗА ДН-30/2021 

 
ПОДАЦИ О НАБАВЦИ: 

 

Предмет набавке Сервис и одржавање штампача и копир апарата 

Назив и ЦПВ ознака 
Назив:    Одржавање и поправка репрографских уређаја 

Ознака:   50313000 

Врста поступка набавке 
Набавка на коју се ЗЈН не примењује на основу члана 27. 
став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама  („Службени 

гласник РС“, број 91/2019) 

Редни број набавке ДН-30/2021 

Подаци о апропријацији у буџету, односно 

у финансијском плану за плаћање 

Средства за наведену набавку су предвиђена у Плану 
набавки на које се ЗЈН не примењује за 2021 годину, РБ: 

Услуге 2.2.36. конто 532030 

 
Валута 

• Цена мора бити исказана у динарима, са урачунатим свим трошковима у пружању тражених услуга без 

цена резервних делова које понуђач има у реализацији предметне набавке, с тим да ће се за оцену понуде 

узимати у обзир цена услуга без пореза на додату вредност.  

Свака достављена фактура мора да садржи број и датум закљученог уговора о пружању предметних 
услуга. У цену услуге сервиса не урачунава се цена резервних делова за поправку чију вредност понуђач 

посебно исказује на рачуну која не може бити увећана у односу на набавну цену. 

 

Место, рок и начин пружања услуге 

• Место пружања услуге: на адреси наручиоца ЈКП „Градска топлана“, Зрењанин, ул. Панчевачка 55 или у 

сервису понуђача; 

• Понуђач ће услуге пружaти по позивима на основу усменог или писменог захтева наручиоца. 

 

Квалитет 

•   Услуге која су предмет набавке морају у погледу квалитета задовољавати важеће стандарде. 

•   Понуђач је дужан да услуге врши квалитетно у складу са важећим прописима и правилима струке. 

 

Рекламација 

• У случају примедби на квалитет пружених услуга или уграђених делова, понуђач мора у року од два 

радна дана, од дана утврђених примедби, отклонити уочене недостатке. 
 

Праћење реализације уговора   

• Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза код наручиоца је Небојша 

Милекић, контакт телефон 064/8438069. 
 

 

1. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 
 

 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  
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Име и презиме  особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон / Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

2. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

 

 

Предмет набавке:  „Сервис и одржавање штампача и копир апарата“  
за потребе ЈКП „Градска топлана” Зрењанин 

 

Услуга треба да обухвати сервисирање и одржавање копир апарата А3 формата, ласерских штампача, факс 

уређаја и матричних штампача које наручилац поседује. 

 
Сервис фотокопир апарата треба да обухвати: 

 

- чишћење гумица и подизача папира; 

- пражњење бубањ јединице; 

- чишћење куплунга за увлачење папира; 
- чишћење и подмазивање фиксирне јединице; 

- чишћење или замена чистача силсконског ваљка; 

- замена дотрајалих делова; 
- тестирање апарата и по потреби друге оправке. 

 

Сервис штампача подразумева: 

 

- генерално чишћење апарата; 

- обнова ваљка за увлачење папира; 

- замена дотрајалих делова; 
- отклањање других грешака; 

- тестирање и по потреби друге оправке. 

 
Сервис факс уређаја подразумева: 

 

- отклањање кварова; 

- генерално чишћење; 
- замена траке или филм фолије; 

- тестирање и по потреби друге оправке. 

 
Понуђач мора да има у радном односу на одређено или неодређено време или на други начин ангажованог 

минимум једног сервисера са дипломом о завршеној стручној обуци за сервисирање фотокопир апарата и 

штампача. 
Трошкови изласка, одношења и враћања са сервиса или поправке апарата падају на терет пружаоца услуга. 
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3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне набавке, мора испунити услове за учешће у овом поступку 

набавке које тражи наручилац и потписати и оверити следећу Изјаву да испуњава тражене услове наручиоца: 

    

И З Ј А В А  

о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта 

 

 
Потврђујем да као Понуђач  _____________________________________________ [навести назив понуђача] у 

предметном поступку набавке услуга на коју се ЗЈН не примењује „Сервис и одржавање штампача и копир 

апарата” број ДН-30/2021, испуњавамо критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта 

 

и да не постоје основи за искључење и то: 

 

1) Привредни субјект или његов заступник није осуђиван за једно или више кривичних дела, правноснажном 

пресудом донесеном пре највише пет година или дуже, ако је правноснажном пресудом утврђени дужи 

период забране учешћа у поступку јавне набавке који се и даље примењује; 

2) Привредни субјект је измирио све своје доспеле обавезе пореза или доприноса за обавезно социјално 

осигурање; 

3) Привредни субјект у предходне две године од истека рока за подношење понуда није повредио обавеза у     
области заштите животне средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре; 

4) Привредни субјект није у сукобу интереса, у смислу Закона о јавним набавкама, који не може да се 

отклони другим мерама, због свог учествовања у поступку набавке; 

5) Привредни субјект није покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца или да 

дође до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку набавке или је доставио 

обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора 
привредног субјекта или доделе уговора (набавке наруџбеницом); 

 

као и да испуњавамо захтеване критеријуме за избор привредног субјекта и то: 

 

6) Привредни субјект има у радном односу на одређено и  неодређено време или на други начин 

ангажованог минимум једног сервисера са дипломом о завршеној стручној обуци за сервисирање 

фотокопир апарата и штампача. 
 

Место:_____________                                                                                           Потпис овлашћеног лица понуђача: 

 
Датум:_____________                                                                                                 _________________________  

                                                        

4.  ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 

 
ПОНУДА – БРОЈ _______________  ОД ДАНА ___________________ ГОДИНЕ: 

 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а (збир јединичних 

цена из Обрасца структуре цена) 
________________ динара 

ПДВ на укупну вредност понуде ________________ динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом (збир јединичних 

цена из Обрасца структуре цена) 
________________ динара 

Рок и начин плаћања- Валута 
(не дужа од 45 дана) 

________________ дана 
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Рок извршења појединачних услуга - од писменог или 
усменог захтева наручиоца 

________________ дана 

Гарантни рок (не може бити краћи од 12 месеци) ________________ месеци  

                  

Понуде које садрже аванс као начин плаћања као и непотпуне понуде неће се разматрати. 

                                               
 

                                                                                                                               Потпис овлашћеног лица понуђача 

                      
                                                                                             ____________________________ 

 
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у Обрасцу понуде 

наведени. 

  

5.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ  ЦЕНА 
 

 

 

 

 

 
 

 

                     
                         

 

 

 
 

                  

 
 

 

 
 

 

                 Датум                                            Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

____________________________                                           __________________________ 

Редни 

број 
Предмет набавке – само сервис 

Jединица 

мере 

Коли

чина 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

1. Сервис копир апарата А3 формат kom 1 
 

2. Сервис ласерског штампача kom 1  

3. Сервис факс уређаја  kom 1  

4. Сервис матричног штампача kom 1  

 

  Укупан износ понуде без ПДВ-а (збир 1-4)  

  Износ ПДВ-а за укупну понуду (збир 1-4)  

  Укупaн износ понуде  са ПДВ-ом (збир 1-4)  


