
         
   Република Србија
Основни суд у Зајечару
      IV СУ.22/22-149
 Дана 01.07.2022.године
      З А Ј Е Ч А Р 

      На основу чл.27 ст.1 Закона о јавним набакама („Сл. Гласник РС“, бр.91/2019), Правилника о
ближем уређивању начина планирања, спровођења поступака јавне набавке и прађења извршења
уговора  о  јавној  набавци,  начина  планирања  и  спровођења  набавки  на  које  се  закон  не
примењује, Основни суд у Зајечару, Трг ослобођења бр.30, Зајечар, објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

-набавка добра-тонера за потребе Основног суда у Зајечару у 2022.години-
                                                                                1/2022

1.1.Предмет набавке
Предмет  поступка   набавке   представља  набавка  добра-тонера,  за  потребе  Основног  суда  у
Зајечару.

1.2.  Подаци о наручиоцу
Пун назив наручиоца Основни суд у Зајечару

Адреса наручиоца Трг ослобођења бр.30

Матичан број 17773127

Порески идентификациони број (ПИБ) 106400126

Шифра делатности 8423

Број текућег рачуна 840-1620-24

Телефон 019420466

Факс 019422462

Е-mail upravaоza@za.os.sud.rs.

1.3. Врста поступка
Поступак спровођења набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује.

1.4. Контакт (лице или служба) 
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Лице за контакт: Јасмина Јовановић
Тел.019/420-466 локал 344

1.5. Циљ поступка
Поступак  набавке се спроводи ради закључења уговора о  набавци за набавку тонера

1.6.Подношење понуде
Рок за подношење понуда је до 08.07.2022.године до 12:00 часова.
Понуда  се  сматра  благовременом,  без  обзира  на  начин  доставе  ако  је  примљена  и  оверена
пријемним штамбиљем Наручиоца закључно са 08.07.2022.године до 12:00 часова.
Понуде се достављају у затвореном омоту (кутија или коверат), затвореном на тај начин да се
приликом  отварања  понуда  може  са  сигурношћу  утврдити  да  се  први  пут  отвара,  овереном
печатом Понуђача на адресу Наручиоца, непосредно или путем поште:

Основни суд у Зајечару, Трг ослобођења бр. 30,  са назнаком:
" Понуда за  набавку добра- тонери  - НЕ ОТВАРАТИ"

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. Понуде се могу достављати
поштом или непосредно код Наручиоц. Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која
није пристигла код Наручиоца и није оверена пријемним штамбиљем Наручиоца, закључно са
08.07.2022.године до 12:00 часова.
Наручилац ће, по пријему одрећене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда  налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према реду доспећа. Уколико је
понуда достављена непосредно Наручилац ће Понуђачу предати потврду о пријему понуде. У
потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема. 
Наручилац ће вратити све неблаговремено поднете понуде, неотворене Понуђачима, са назнаком
да су поднете неблаговремене.
Понуђач сноси  све трошкове који настану у поступку припреме и доставе понуде.
Напомена: Уколико понуда није затворена или обележена на наведени начин, Наручилац
не одговара ако понуду отвори у неком другом поступку  набавке, односно Наручилац не
одговара ни за преурањено отварање или за друге евентуалне  недостатке. Ако Наручилац
прими овакву понуду исту неће разматрати већ је одбити.

1.7.Критеријум за избор најповољније понуде
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“. 
Уколико  две  или  више  понуда  имају  исту  најнижу  понуђену  цену,  као  најповољнија  биће
изабрана  понуда  оног  понуђача који је  понудио  краћи рок испоруке  добара, а  ако су  им и  ти
елементи исти,  најповољнија понуда биће одређена жребањем. Наручилац ће писано 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 и исти
рок испоруке. 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  биће додељен  уговор.  Понуђачима  који  не  присуствују  овом
поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
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Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предмета  набавке, с тим да се за оцену узимају у
обзир цена без пореза на додатну вредност. У случају разлике у исказаној укупној цени валидна
ће бити цена исказана словима.
У цену треба зарачунати све трошкове за реализацију предмета  набавке  .
Уколико постоји несагласност између укупне цене и појединачних цена, меродавна ће бити 
појединачна цена. Уколико наручилац уочи очигледну грешку у рачунању, затражиће сагласност 
од понуђача да исту исправи, у супротном такву понуду неће узети у разматрање.

1.8.Рок за доношење одлуке
Наручилац ће донети образложену одлуку о додели уговора  у року од 3 дана од истека рока за
подношења понуда . Одлуку ће понуђач доставити свим понуђачима који су доставили понуде,
одмах по доношењу, а у ком року ће бити објављена и на интернет страници Наручиоица.

1.9. Процењена вредност
140.000,00 динара без ПДВ-а.

1.10.Закључење уговора

Уговор о  набавци биће закључен најкасније у року од 8 дана од истека  дана за достављање 
понуда.
Уговор се закључује  на годишњем нивоу, односно до утрошка предвиђених средстава, који 
услов прво наступи, а изузетно до закључења новог уговора.
Као дан закључења сматра се дан завођења код Наручиоца.

1.11. Рок важења понуде: не краћи од 30 дана.
 Место испоруке: зграда Основног суда у Зајечару, Трг ослобођења бр.30, у цену понуђач треба 
урачунати тршкове превоза и све друге трошкове које буде имао приликом испоруке добара.
Рок испоруке: највише 5 дана ( пет дана) од дана сваке сукцесивне поруџбине од стране 
овлашћених лица наручиоца.
Плаћање ће се извршити у року од  45 дана од дана сваке конкретне испоруке добара, 
констатоване потписаном опремницом о извршеној примопредаји, а по испостављању рачуна 
(фактуре) са тачно наведеним називима и количинама испоручених добара.

1.12.Понуђач  гарантује  квалитет  испоручених  добара  у  складу  са  правилима  струке,
нормативним актима  и стандардима. Уколико испорука  не задовољава квалитете и договорену
количину продавац је у обавези да је замени у року од 2 дана од рекламације наручиоца.

1.13.  Понуђач је у обавези да достави оригинално писмо произвођача тонера да се производња 
обавља у складу са ISO 9001, ISO 14001.
Понуђач је у обавези да достави потписан, печатиран и читко попуњен образац понуде, 
структуре спецификације са ценама, модел уговора и изјаве о интегритету.
Укупан број страна:11

   Лице запослено на пословима  набавки 
                                                                                 Јасмина Јовановић

                                                                      3   Основни суд у Зајечару
                                                                                              јун 2022.г.



ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ- 1/2022

Понуда бр. __________ од __________(заводни број понуђача) за набавку тонера у 2022.години.

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) OПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Набавка тонера
Укупна цена за набавку тонера  износи без ПДВ-
а. __________________________

Словима:______________________
______________________

Укупна цена за набавку тонера  износи са ПДВ-а.
__________________________
Словима:______________________
______________________

Рок испоруке ( највише 5 дана):

Место испоруке добра:
Фк-о магацин наручиоца, на адресу
наручиоца:Основни  суд  у  Зајечару,
Трг ослобођења бр.30, Зајечар
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Рок важења понуде (минимун 30 дана) уписати у
празно поље.

Датум                                                          Понуђач
           М. П.

__________________________                                            _______________________

Напомена: 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. 
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ОБРАЗАЦ  СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ДОБРА СА ЦЕНАМА- 1/2022
 тонери за 2022.годину

Назив понуђача ________________________   Адреса____________________
Тел./факс___________    Контакт особа ___________

Редни 
број

           Назив 
производа/добра

     Укупна
количина 

/ком
  

  Јединична
Цена

(без ПДВ-а)

Јединична
Цена

(са ПДВ-ом)

Цена за
укупну

количину
(без ПДВ-а)

Цена за
укупну

количину
(са ПДВ-ом)

1 ТОНЕР КАСЕТА  HP 
1010

 30

2 ТОНЕР КАСЕТА HP 
1320А

15

3 ТОНЕР КАСЕТА HP 
M12 279A

20

4 ТОНЕР КАСЕТА  HP P 
15 244A

20

5 ТОНЕР КАСЕТА  HP 
2400/2420

 2

6 ТОНЕР КАСЕТА 
Lexmark Е 460

6

7 ТОНЕР КАСЕТА HP M
130 ORIGINAL

 1

8 ТОНЕР КАСЕТА HP M
130 DRUM CF292

 1

9 ТОНЕР CANON LBP 
212 CRG-052

60

Рекапитулација

Укупна понуђена цена за набавку  без ПДВ-а  износи 
(уписати у празно поље)

_____________________________________
___
Словима:_____________________________
_____________________________________
______

Укупна  понуђена  цена  за  набвку   са   ПДВ-ом  износи
( уписати у празно поље) _____________________________________

___
Словима:_____________________________
_____________________________________
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______

 ВАЖНО:  Понуђач је у обавези да достави оригинално писмо произвођача тонера да се 
производња обавља у складу са ISO 9001, ISO 14001.

Датум:
М.П. Потпис понуђача
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МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О НАБАВЦИ ТОНЕРА ЗА 2022.ГОДИНУ

1/2022

Закључен између:
Наручиоца: Основни суд у Зајечару
са седиштем у Зајечару, Трг ослобођења бр.30
ПИБ: 106400126 Матични број: 17773127
Број рачуна: 840-1620-21
кога заступа  председник суда Биљана Чолић Трајковић
(у даљем тексту: Купац/Наручилац)
 
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... 
Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа................................................................... 
(у даљем тексту: Продавац/ Понуђач),
Обавезно попунити податке о продавцу/понуђачу)
Основ уговора:
Број  и  датум  одлуке  о  додели  уговора________ од  ________.(  заводни  број  Основног  суда  у
Зајечару) (ове две линије не попуњавати),
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од______( заводни број Основног суда у Зајечару, ове две
линије не попуњавати),

Члан 1.

  ПРЕДМЕТ ОВОГ УГОВОРА је уређење међусобних права и обавеза купца и продавца, у вези
набавке добара  тонера за 2022/2023.годину,  а по спецификацији наведеној у позиву за понуду,
која је саставни део овог уговора.

Члан.2   

      ЦЕНА РОБЕ, купац купује добра из члана 1. овог уговора по спецификацији, а у свему према
понуди  продавца бр.______од  ____________годину (  заводни  број  Основног  суда  у  Зајечару)
(ове  две  линије  не  попуњавати),  за  купопродајну  цену  у  укупном  износу  од
___________________ динара без ПДВ-а, одн. ____________________ динара са ПДВ-ом ( овде
уписати новчсани износ цене).

Члан 3.
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РОК  И  НАЧИН  ПЛАЋАЊА,  купац  се  обавезује  да  ће  плаћање  по  овом  Уговору  уговорачу
продавцу  извршити  у  року  од  највише  45  дана  од  дана  сваке  конкретне  испоруке  добара,
констатоване  потписаном  опремницом  о  извршеној  примопредаји,  а  по  испостављању  рачуна
(фактуре) са тачно наведеним називима и количинама испоручених добара.

Обавезе  које  доспевају  у  наредној  буџетској  години  биће  реализоване  највише  до  износа
средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Члан 4.

РОК  ИСПОРУКЕ, испорука  робе  која  која  је  предмет  овог  Уговора  извршиће  се  у  року  од
_______ (највише 5 дана) дана од дана сваке сукцесивне поруџбине од стране овлашћених лица
купца.
Место  испоруке  добара  је  франко  магацин  купца, на  адресу  купца:  ОСНОВНИ  СУД  У
ЗАЈЕЧАРУ, ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА БР.30, ЗАЈЕЧАР

Члан 5.

КВАЛИТЕТ  И  КОЛИЧИНЕ производа  који  су  предмет  овог  Уговора  мора  у  потпуности  да
одговара важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе.
Купац је  овлашћен  да  врши  контролу  квалитета  испоручене  робе  у  било  које  време  и  без
предходне најаве на месту пријема током или после испоруке.
У  случају  када  купац утврди  одступање  од  уговореног  квалитета  трошкови  падају  на  терет
продавца.
Квантитативни  пријем  робе  врши  се  приликом  пријема  у  магацину  купца у  присуству
представника  испоручиоца. Евентуална  рекламација  од  стране  купца  на  испоручене  количине
мора бити сачињена у писаној форми и достављена испоручиоцу у року од 24 часа.
Уколико  било  која  испорука  не  задовољава  квалитет  и  договорену  количину  продавац је  у
обавези да је замени у року од 2 дана.

Члан 6.

ВИША СИЛА, наступање више силе ослобађа од одговорности уговорене стране за кашњење у
извршењу  уговорених  обавеза.  О  датуму  наступања  трајања  и  датуму  престанка  више  силе
уговорене стране су обавезне да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 часа.
Као случај више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне
несреће и други случајеви који су  законом утврђени као виша сила.

Члан 7.

СПОРОВИ који  евентуално  проистекну,  уговорне  стране  су  сагласне  да  по  овом  уговору
решавају споразумно, а у случају спора надлежан је Привредни суд у Зајечару.

Члан 8.
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РАСКИД  УГОВОРА ступа  када  уговорна  страна  незадовољна  испуњењем  уговорних  обавеза
друге уговорне стране може захтевети раскид уговора под условом да је своје уговорене обавезе
у потпуности и благовремено извршила.
Раскид уговора се захтева писменим путем са раскидним роком од 15 дана.

Члан 9.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ овог текста могуће су само уз пристанак обе уговорне стране који је дат
у писаном облику.

Члан 10.
СТУПАЊЕ  НА  СНАГУ  УГОВОРА,  уговор  ступа  на  снагу  даном  завођења  код  купца,  а
закључује се на годишњем нивоу,  односно до утрошка предвиђених средстава, који услов прво
наступи, а изузетно до закључења новог уговора.

Члан 11.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ: Овај  уговор сачињен је  у 6 (шест) истоветних примерка од којих свакој
уговорној страни се уручују по 3 (три) примерка.

_______________________________
Продавац

_______________________________
Купац

Напомена:

Овај  модел  уговора  представља  садржину  уговора  који  ће  бити  закључен  са
изабраним понуђачем. 
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 ИЗЈАВА О ИНТЕГРИТЕТУ ПОСТУПКА -1/2022

Привредни субјект, понуђач _______________________ у поступку спровођења набавке добара-
тонера за потребе Основног суда у Зајечару у 2022.години под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу  потврђује  да  је  понуду  поднео  самостално,  независно  без  договора  са  другим
понуђачима или другим заинтересованим лицима. 

ДАТУМ                                                                    МП                               ПОТПИС ПОНУЂАЧА

____________________                                                                          _________________________
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