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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности наруџбеницом фотокопир апарат - 30120000

–ЈН

бр.05/14

Конкурсна документација садржи:

Поглављ
е
I

II

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци и позив
Врста, техничке карактеристике, квалитет,
количина , опис добара,структура цене

Страна
3

4

Образац понуде
III

5

2

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1.Подаци о наручиоцу:
Завод за стоматологију Крагујевац, улица Змај Јовина 32, 34000 Крагујевац, www:
zzstomkg.rs,E-mail:zstomkg@open.telekom.rs
(у даљем тексту: Наручилац) позива понуђаче да поднесу своје писмене понуде у складу
са конкурсном документацијом, ради закључења уговора о јавној набавци мале вредности
наруџбеницом; фотокопир апарат-30120000
матични број: 17228439
ПИБ: 101508979
Број текућег рачуна:840-495667-40

2.Врста поступка јавне набавке:
спроводи према одредбама:
-Закона о јавним набавкама које се односе на поступак јавне набавке мале вредности
наруџбеницом чл.39 став 6. ЗЈН („Сл.гласник РС“124/2012).

3.Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке бр.05/14 су добра- фотокопир апарат30120000

4.Подношење понуда: Понуде се припремају и подносе непосредно,путем телефакса, Еmail-ом или путем поште на адресу наручиоца : Завод за стоматологију Крагујевац, улица
Змај Јовина 32, 34000 Крагујевац,
Понуда мора да садржи
- укупну цену без ПДВ-а
- укупну цену са ПДВ-ом
- рок и начин плаћања (не може бити краћи од 90 дана) на основу документа који
испоставља понуђач
- место и начин испоруке
- Структура цене
Цена је изражена у динарима. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу
није дозвољено да захтева аванс.
Рок за подношење понуда је 29.12.2014.године до 13 часова након чега ће се извршити
избор најповољније понуде применом критеријума најниже понуђене цене.
5.Рок за доношење одлуке о додели уговора је 1 дан од дана отварања понуда.
6.Контакт особа: Лихнида Кунац , Снежана Обрадовић
Тел/факс:034/366530

Е-mail:zstomkg@open.telekom.rs

3

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
( попуњава понуђач)

Фотокопир апарат-30120000
Ред
бр.
1.
2.

Опис
Фотокопир
апарат
Тонер

Јед. Количина
мере
Ком.
1
Ком.

Укупна
цена без ПДВ-а

Укупна
%
ПДВ цена са ПДВ-ом

1

УКУПНО

Фотокопир апарат мора да садржи следеће карактеристике:
-Функционалност: Дигитални фотокопир
-Тип: Ласер
-Формат папира: А3,А4
-Брзина:20ppm
-Оптичка резолуција скенера:600dpi
-Меморија: 256МB
-Повезивање: USB,Ethernet 100Base-TX/10Base
Тонер мора да одговара фотокопир апарату са поменутим
карактеристикама.

Место и датум:

______________

Потпис овлашћеног лица

М.П.

______________________
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
(попуњава понуђач)
Понуда бр ________ од __________ за јавну набавку мале вредности наруџбеницом,
фотокопир апарат-30120000
1) ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број:
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача ( E-mail):
Tелефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке
Лице овлашћено за потписивање уговора

2)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ су добра : Фотокопир апарат-30120000
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања (не може бити краћи од 90 дана)
Место и начин испоруке

Датум

________________

Понуђач

м.п

____________________
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