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Завод за стоматологију Крагујевац 

Змај Јовина 32, 34000Крагујевац 

Тел-факс: 034/366530, 

                             www.zzstomkg.rs; E-mail:zstomkg@mts.rs 

                             матични број: 17228439         ПИБ: 101508979      Број текућег рачуна:840-495661-58 

 

 

 

 

 

Јавна набавка мале вредности путем наруџбенице, број 04/17 ,од 09.03.2017.године 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

 

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: 
 

 

 

 

 

 

 

     КАНЦЕЛАРИЈСКЕ МАШИНЕ ОБЛИКОВАНЕ У 2 ПАРТИЈЕ -  30100000 

 

 

 

 

 

 

 

                         Март, 2017. 
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                               ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 
1.Подаци о наручиоцу:  

    Завод за стоматологију Крагујевац, улица Змај Јовина 32, 34000 Крагујевац, www: zzstomkg.rs,E-

mail:zstomkg@mts.rs  

 (у даљем тексту: Наручилац) позива понуђаче да поднесу своје писмене понуде у складу са конкурсном 

документацијом, ради куповине канцеларијских машина обликованих у 2 партије-30100000 

                             матични број: 17228439         ПИБ: 101508979      Број текућег рачуна:840-495661-58 

 

2.Врста поступка јавне набавке:  

спроводи према одредбама: 

-Закона о јавним набавкама које се односе на поступак јавне набавке мале вредности путем наруџбенице 

чл.39 став 6. ЗЈН („Сл.гласник РС“124/2012,14/15,68/15). 

 

3.Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке  бр.04/17  су добра-  

 Канцеларијске машине обликоване у 2 партије – 30100000 

Партија 1: кућиште за компјутер 

Партија 2: штампач 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а, с тим што ће се  за оцену понуде узимати у обзир 

цена без пореза на додату вредност.Цена је фиксна и не може се мењати.Ако понуђена цена укључује 

увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима. 

 

4.Подношење понуда: Понуде се припремају и подносе непосредно,путем телефаса 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 (искључиво 30 дана) на основу документа који испоставља понуђач, а којим је 

потврђена испорука добара 

- рок испоруке (не дужи од 15 дана) 

- место и начин испоруке (искључиво франко магацин купца) 

- структура цене-оверена , попуњена и потписана 

- изјава понуђача-оверена,попуњена и потписана 

 

Рок за подношење понуда је 16.03.2017.године до 13 часова након чега ће се извршити избор најповољније 

понуде применом критеријума најниже понуђене цене. 

 

5.Рок за доношење одлуке  најповољније понуде је  1  дан од дана отварања понуда. 

*Конкурсна документација саджи 7 страна 

 

6.Контакт особа: Снежана Петровић                                       

Тел/факс:034/366530                               Е-mail:zstomkg@mts.rs        
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                                         ОПИС ПРЕДМЕТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ са структуром цене: 

Партија 1: кућиште за компјутер-30100000 

Ред. 

број 

Назив  Јед. 

 Мере 

      

Количина 

 Јединична  

цена без 

ПДВ-а 

Јединична цена 

са ПДВ-ом 

  Укупна цена 

    без ПДВ-а 

    Укупна цена 

      са ПДВ-ом 

1. кућиште за компјутер  Ком.     4     

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                 

УКУПНО 

  

 

Напомена: Кућиште мора да садржи следеће карактеристике: 

-Процесор: intel 2,8 GHZ (CPU G1840) 

-Матична плоча:  H 81 

-RAM меморија:   4GB  (најмање) 

-Хард диск:       500GB   (најмање) 

-Оптичка уређај: DVD RW 

-Кућиште са напајањем: АТX  500W  

-Графичка карта: Integrisana 

 

 

                  Датум              Понуђач 

                              ________________     м.п                ____________________ 
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             Партија 2: штампач-30100000 

Ред. 

број 

Назив  Јед. 

 Мере 

      

Количина 

 Јединична  

цена без ПДВ-а 

Јединична 

цена са ПДВ-

ом 

  Укупна цена 

    без ПДВ-а 

    Укупна цена 

      са ПДВ-ом 

1. Штампач ласерски –

одгов. HP- M 402dn 

 Ком.      2     

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                      

УКУПНО 

  

 

 

Напомена: Штампач мора да садржи следеће карактеристике: 

• формат папира        :  А4 

• брзина штампе        : до 40ppm 

• резолуција               : 1200dpi 

• капацитет  улаза     : 100 листа 

• меморија     : 128 MB 

• подржани  OS         : Widows 7 или новији,Mac OS x 10,8 ,Linux 

• двострана штампа : дуплекс у стандарду 

 

 

                  Датум              Понуђач 

                              ________________     м.п                ____________________ 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

(попуњава понуђач) 

 

Понуда бр ________ од __________ за јавну набавку мале вредности путем наруџбенице, 

канцеларијске машине обликоване у 2 партије-30100000 

 

 

 

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  

 

 

 

2)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ :   канцеларијске машине обликоване у 2 партије-30100000 

 

    Партија  ________________________ 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања (искључиво 30 дана) -навести рок у 

данима) 

 

Рок испоруке ( не дужи од 15 дана-навести рок у данима)  

Место и начин испоруке  

                 

    Напомена: Понуђач попуњава образац за сваку партију посебно. 

 

 

 

Датум           Понуђач 

 

________________   м.п               ____________________ 
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У складу са чланом 75. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

 

 

 

Понуђач  _____________________________________________ у поступку јавне 

набавке мале вредности путем наруџбенице–- канцеларијске машине 

обликоване у 2 партије-30100000, бр. 04 /17, 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 у време подношење понуде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Место:_____________                                                                      Понуђач: 

 

            Датум:_____________                         М.П.               

                                                                                                              __________________     
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У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

                                                      ИЗЈАВУ 

                                     О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 
 
 
     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке мале вредности путем  наруџбенице   бр. 04 /17 –- канцеларијске машине 

обликоване у 2 партије-30100000-18, поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 


