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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ
Општа напомена
Тонери морају бити нови производи или репроизведени и морају бити у складу са
стандардима квалитета за ту врсту добара. Понуђена добра морају да одговарају захтеваним
условима, квалитету и роковима испоруке.
Понуђач може понудити оригиналне (OEM) производе које је произвео исти произвођач као
што је и уређај у коме се користи и/или еквивалентне производе које је произвео други
произвођач, а који су по квалитету и броју одштампаних страна у свему еквивалентни
оригиналним (OEM) производима.
Оригинални (ОЕМ) производи морају бити нови производи у оригиналном паковању
произвођача уређаја.
Еквивалентни производи морају у потпуности по квалитету и броју одштампаних страница
одговарати Оригиналним (ОЕМ) производима и морају бити произведени од стране
произвођача који поседује важеће сертификате: ISO 9001, ISO 14001, STMC и LGA, као и да
су исти произведени у складу са захтевима стандарда DIN 33870 1/2, ISO/IEC 19798 и
ISO/IEC 19752 и захтевима одредби REACH.
Начин доказивања испуњености техничких карактеристика:
- Уколико понуђач нуди оригиналне (OEM) производе које је произвео исти произвођач као
што је и уређај у коме се користи у обавези је да достави изјаву под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу да су производи које је понудио оригинални производ произвођача
уређаја.
- Уколико понуђач нуди еквивалентне производе које је произвео други произвођач у обавези
је да, уз изјаву, достави следећа документа којима ће доказати да су понуђени еквивалентни
производи по квалитету и броју одштампаних страна суштински једнаки оригиналним (ОЕМ)
производима:
1. Оригиналну изјаву произвођача еквивалентних тонера насловљену на понуђача којом
произвођач еквивалентних тонера потврђује да су понуђени тонери произведени у складу са
наведеним сертификатима и стандардима, уз тачно набрајање понуђених модела на који се та
изјава односи;
2. Фотокопије свих наведених сертификата
- ISO 9001,
- ISO 14001,
- STMC и
- LGA сертификат за најмање једну групу колорних и једну групу моно тонера, оверене и
потписане и од стране произвођача репроизведених тонера;
3. DIN 33870 ½ аудит извештај (Audit Report) оверен и од стране произвођача;
4. ISO извештаје у складу са ISO/IEC 19798 и ISO/IEC 19752 за све понуђене еквивалентне
тонере, где сваки ISO извештај мора бити оверен од стране акредитоване лабораторије или
акредитованe лабораторије произвођача понуђеног тонера, обавезно доставити и копију
акредитације са јасно видљивим опсегом акредитације за ISO 19798 и 19752 норме;
5. MSDS (безбедносни лист) за сваки понуђени еквивалентни тонер који мора бити оверен од
стране произвођача понуђеног тонера.
Понуда која садржи неке друге врсте добара сматраће се неодговарајућом и биће одбијена
као неприхватљива.

2. НАЧИН И РОК ИСПОРУКЕ
Испорука предметних добара вршиће се сукцесивно, у складу са усменим или
писаним захтевом Наручиоца.
Понуђач је дужан да изврши испоруку добара у року до 5 дана, од дана пријема
усменог или писаног захтева наручиоца (упућеног поштом, мејлом, телефаксом).
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3. МЕСТО ИСПОРУКЕ
Испорука добара вршиће се за партију 1. на адреси Наручиоца у Новом Београду,
Народних хероја бр. 4, а за партију 2. у Палату Србије Бул. Михајла Пупина бр. 2, у
складу са усменим или писаним захтевом Наручиоца.
4. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА
Наручилац и понуђач ће за свако извршење услуге записнички констатовати преузимање
добара.
Наручилац је дужан да заједно са Испоручиоцем сачини записник о квалитету и
количини добара, приликом испоруке, а све евентуалне недостатке, који су записнички
констатовани, испоручилац се обавезује да отклони у року од три дана од дана сачињавања
записника.
У случају видљивих недостатака, Наручилац неће примити добра, a рекламациони
записник ће доставити Испоручиоцу, по утврђивању недостатака.
Испоручилац се обавезује да по пријему рекламационог записника а најкасније року за
испоруку, испоручи опрему у складу са Понудом и овим уговором.
У случају видљивих недостатака, који нису били уочени приликом пријема добара,
Наручилац ће рекламацију са Рекламационим записником доставити Испоручиоцу по
утврђивању недостатака, најкасније у року од 1 (једног) дана од дана пријема добара.
Испоручилац се обавезује да најкасније у року од 1 (једног) дана од дана пријема
рекламације са Рекламационим записником, отклони недостатке или добра са недостацима
замени исправним.
За све уочене недостатке – скривене мане, који нису били видљиви у моменту пријема
добара, Наручилац ће рекламацију са Рекламационим записником доставити Испоручиоцу
најкасније у року од 5 (пет) дана по утврђивању недостатака.
Испоручилац се обавезује да најкасније у року од 3 (три) дана по пријему
рекламације отклони недостатке или добра са недостацима замени исправним.
Наручилац задржава право да у сваком тренутку, у присуству овлашћеног лица
Испоручиоца, изврши контролу капацитета штампе, а у циљу утврђивања да ли стваран број
отисака одговара ознаци која је за сваки тонер дата у Понуди.
У случају да се након тестирања установи да је број одштампаних отисака мањи од
захтеваног, а у складу са понуђеном ознаком, наведени недостатак ће се сматрати основом за
реализацију средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла.
5. ГАРАНЦИЈА
Понуђач је дужан да гарантује квалитет испоручених добара у складу са важећим
прописима и стандардима произвођача добара.
Гаранција је минимум 2 године.
Понуђач је дужан да накнади трошкове поправке штампача наручиоца уколико дође до
квара услед коришћења понуђених тонер касета и да је насловљена на наручиоца.

6. МЕРЕ ЗАШТИТЕ
Понуђач је дужан да приликом испоруке добара која су предмет овог уговора,
примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу
на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005 91/2015 и 113/17-др. закон).
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7. ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Наташа
Милановић, e-mail: natasa.milanovic@kirs.gov.rs, контакт телефон: 011/2857-574.
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговора о јавној набавци
комуникацију са другом уговорном страном врши искључиво писаним путем, односно путем
поште, електронске поште или факсом.

Потпис овлашћеног лица

________________________
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ТОНЕРА ЗА ПАРТИЈУ 1

Редни
број

ТОНЕР

1
2
3
4
5

CF230X
CF232A DRUM
C-EXV40
041H
040 (black,cyan,yallow,magenta)

HP LaserJet Pro MFP M227fdw
HP LaserJet Pro MFP M227fdw
Canon iR 1133A
Canon LBP 312X
Canon LBP 712Cx

C-EXV59

Canon2630i

6

ШТАМПАЧ

КОЛИЧИНА
30 ком
10 ком
6 ком
5 ком
1 комплет
6 ком

Потпис овлашћеног лица

_______________________
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ТОНЕРА ЗА ПАРТИЈУ 2

Редни
број

ТОНЕР

1
2
3
4
5
6
7
8

CF230X
CF217A
HP 62 ( color + black)
CE285A
LD2441
C-EXV33/GPR35
Q2612A
TN-116

ШТАМПАЧ

КОЛИЧИНА

Laser Jet Pro MFP M227sdn
Laser Jet Pro MFP M130fw
Hp Office Jet 250 mobile all-in -one
HP LaserJet Pro P1102
Lenovo LJ2400
Canon image runner 2520
HP LaserJet 1020
Konica Minolta bizhub 164

2
1
1
2
3
2
2
2

Потпис овлашћеног лица

__________________________________
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
На основу позива за подношење понуда у набавци Н 41/2020 чији је предмет
набавка тонера за реализацију програмске активности 0013 и 0014, обликован по партијама,
дајем понуду како следи:

Понуда број:
Датум:
Понуду подносим за (заокружити):
А. целокупну набавку
Б.

партију: (заокружити партију)

Број и назив партије
- Партија 1.- набавка тонера за реализацију програмске активности 0013
набавка
тонера за
- Партија
2.- набавка тонера за реализацију програмске активности 0014
реализаци
набавка
тонера за
ју

реализаци
програмс
ке
ју
активност
програмс
и 0013
ке
активност
и 0014

Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде,
у складу са својом понудом и да их потпише

Потпис овлашћеног лица
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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 текућег рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
Уписан у регистар понуђача који се води код
Агенције за привредне регистре (заокружити
да или не)

Да

Не

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:
Уписан у регистар понуђача који се води
код Агенције за привредне регистре
(заокружити да или не)

2)

Да

Не

Да

Не

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:
Уписан у регистар понуђача који се води
код Агенције за привредне регистре
(заокружити да или не)

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе
подизвођачем.
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понуду са

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Уписан у регистар понуђача који се води
код Агенције за привредне регистре
(заокружити да или не)

2)

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Уписан у регистар понуђача који се води
код Агенције за привредне регистре
(заокружити да или не)

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Уписан у регистар понуђача који се води
код Агенције за привредне регистре
(заокружити да или не)

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду.
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1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Рок и начин плаћања:

.
Плаћање ће се извршити након извршене услуге а у
року од 15 дана, од дана испостављања фактуре, оверене
од стране овлашћеног лица Наручиоца, свака достављена
факутра мора да садржи број и датум закључења
Уговора.
Понуђач је дужан да за пружене услуге изврши
регистрацију фактуре на основу закљученог уговора и на
основу расположивих финансијских средства из уговора,
у Централном регистру фактура који се води код Управе
за трезор у складу са Правилником о начину и поступку
регистровања фактура односно других захтева за
исплату, као и начину вођења и садржају Централног
регистра фактура (Службени гласник РС бр. 7/2018).
Фактура Понуђача мора бити предата на Писарници
Наручиоца – Комесаријат за избеглице и миграције у
року који не може бити дужи од 3 дана, од дана извршене
регистрације у Централном регистру фактура.
Наручилац ће извршити плаћање само ако су
фактуре исправно регистроване у Централном регистру
фактура и достављене Наручиоцу у року из става 2. овог
члана, у супротном Понуђач је
дужан да откаже
фактуру.
Свака достављена фактура мора да садржи тачне
идентификационе податке о наручиоцу, број и датум
закљученог уговора, адресу-место и датум пружања
услуге.
У случају више или мање зарачунате цене пружених
услуга, сачињава се записник о утврђеним недостацима.
Један оверен и потписан примерак записника задржава
овлашћено лице наручиоца, а други примерак записника
са књижним одобрењем/задужење, Понуђач предаје са
фактуром и отпремницом на начин и у року како је то
описано у ставу 2. ове тачке.

Рок и начин испоруке:
Рок испоруке ________ дана од дана усменог или писаног
захтева овлашћеног лица наручиоца
(не дужи
од 5 дана од дана усменог или писаног захтева овлашћеног
лица наручиоца).
Испорука предметних добара вршиће се сукцесивно, у
складу са усменим или писаним захтевом Наручиоца.

Место пружања предметне набавке

Комесаријат за избеглице и миграције, Народних хероја
бр. 4, Нови Београд

Рок важења понуде

Понуда важи ________ дана од дана отварања понуда (не
краће од 30 дана).

Критеријум за доделу уговора

Економски најповољнија понуда - цена
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Гаранција:

Достава доказа:

Рок извршења предметне набавке:

Понуђач је дужан да гарантује квалитет испоручених
добара у складу са важећим прописима и стандардима
произвођача добара.
Гаранција је минимум 2 године.
Понуђач је дужан да накнади
трошкове поправке
штампача наручиоца уколико дође до квара услед
коришћења понуђених тонер касета и да је насловљена на
наручиоца.
Понуђач је дужан да:
поседује (у својини или по основу лизинга или по
другом правном основу) најмање једно регистровано
возило, које је потребно за извршење предметне
набавке и дужан је да достави:
- Фотокопију саобраћајне дозволе регистрованог возила
или очитана саобраћајна дозвола, а уколико возило није у
својини понуђача и фотокопију уговора о лизингу, односно
закупу;
- Фотокопију полисе осигурања;
- достави Изјаву о оригиналности понуђених добара,
дату под материјалном и кривичном одговорношћу, која
мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача
Образац Изјаве је саставни део конкурсне документације
- У
случају
да
понуђач
нуди
еквивалентне
(репроизведене) тонере који морају у потпуности
одговарати оригиналним, као доказе да произвођач
поседује тражене сертификате потребно је доставити и то:
Оригиналну
изјаву
произвођача
еквивалентних
(репроизведених) тонера насловљену на понуђача на
меморандуму произвођача, оверена и потписана и
важеће копије сертификата:
- SRPS ISO 9001,
- SRPS ISO 14001,
- STMC и
LGA сертификат за најмање једну групу колорних и једну
групу моно тонера, оверене и потписане и од стране
произвођача репроизведених тонера;
DIN 33870 ½ аудит извештај (Audit Report) оверен и од
стране произвођача;
ISO извештаје у складу са ISO/IEC 19798 и ISO/IEC 19752
за све понуђене еквивалентне тонере, где сваки ISO
извештај мора бити оверен од стране акредитоване
лабораторије или акредитованe лабораторијe произвођача
понуђеног тонера, обавезно доставити и копију
акредитације са јасно видљивим опсегом акредитације за
ISO 19798 и 19752 норме;
5. MSDS (безбедносни лист) за сваки понуђени
еквивалентни тонер који мора бити оверен од стране
произвођача понуђеног тонера
до 31. августа 2020. године

Датум

Потпис овлашћеног лица

___________________

_______________________
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СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Партија 1 - набавка тонера за реализацију програмске активности 0013
Понуђач је дужан да попуни цену по јединици мере без ПДВ-а и са ПДВ-ом и укупну
цену без ПДВ-а и са ПДВ-ом
Наручилац задржава право да одступи од процењене количине добара

БР

Назив добара
Јед.
мере

1

1
2
3
4
5
6

2

3

CF230X HP LaserJet Pro MFP
M227fdw
CF232A DRUM HP LaserJet Pro MFP
M227fdw
C-EXV40 Canon iR 1133A
041H Canon LBP 312X
040 (black,cyan,yallow,magenta)
Canon LBP 712Cx
C-EXV59 Canon2630i

ком
ком
ком
ком
ком
комплет

Датум:

Цена по јед. мере
без ПДВ-а у РСД

Процење
на
количин
а

Укупна
цена са свим
трошковима
без ПДВ-а у
РСД

4

5

6

30
10
6
5
1
комплет
6
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
ПДВ-е:
УКУПНО СА ПДВ-ом:

Потпис овлашћеног лица
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СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Партија 2- набавка тонера за реализацију програмске активности 0014
Понуђач је дужан да попуни цену по јединици мере без ПДВ-а и са ПДВ-ом и укупну цену
без ПДВ-а и са ПДВ-ом
Наручилац задржава право да одступи од процењене количине добара
БР

Назив добара
Јед.
мере

1

1
2
3
4
5
6
7
8

2

3

CF230X Laser Jet Pro MFP
M227sdn
CF217A Laser Jet Pro MFP
M130fw
HP 62 ( color + black) Hp
Office Jet 250 mobile all-in
-one
HP LaserJet Pro P1102
CE285A

ком
ком

Процење
на
количин
а

Укупна
цена са свим
трошковима
без ПДВ-а у
РСД

4

5

6

2
1

ком
1
ком
ком

Lenovo LJ2400 LD2441
Canon image runner 2520
C-EXV33/GPR35
HP LaserJet 1020 Q2612A
Konica Minolta bizhub 164
TN-116

Цена по јед.
мере без ПДВа у РСД

ком
ком
ком

2
3
2
2
2
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
ПДВ-е:
УКУПНО СА ПДВ-ом:

Датум:

Потпис овлашћеног лица

14

ИЗЈАВА
ПОТВРЂУЈЕМ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као одговорно лице
понуђача _____________________________________________________________________
(назив понуђача)
1) да у складу са чланом 111. ЗЈН испуњава услове за учешће у поступку набавке број
Н 41/2020, чији је предмет набавка тонера за реализацију програмске активности 0013 и
0014, обликоване по партијама и то да:
1) привредни субјект и његов законски заступник у периоду од претходних пет година од
дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није правноснажно осуђен, осим ако
правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку набавке, за:
(1) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и
кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела;
(2) кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело
злоупотребе у вези са јавном набавком, кривично дело примања мита у обављању
привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне
делатности, кривично дело злоупотребе службеног положаја, кривично дело
трговине утицајем, кривично дело примања мита и кривично дело давања мита,
кривично дело преваре, кривично дело неоснованог добијања и коришћења
кредита и друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне
делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично
дело јавног подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело врбовања
и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког
удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело финансирања тероризма,
кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа и
превоза лица у ропском односу;
2) је привредни субјект измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално
осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним
прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне;
3) да привредни субјект у периоду од претходне две године од дана истека рока за
подношење понуда, односно пријава, није повредио обавезе у области заштите животне
средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу
исплате уговорене зараде или других обавезних исплата,
4) да не постоји сукоб интереса, у смислу овог закона, који не може да се отклони другим
мерама;
5) и да 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 јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на
одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе
уговора.

ДАТУМ

Потпис овлашћеног лица

________________

_________________________
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ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ

ИЗ ЈАВА

ИЗЈАВА О ОРИГИНАЛНОСТИ ПОНУЂЕНИХ ТОНЕРА ЗА
ПАРТИЈУ ____________
(уписати број партије)

Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да у поступку
набавке чији је предмет набавка тонера за реализацију програмске активности 0013 и 0014,
обликоване по партијама, бр. Н 41/2020 у оквиру Партије _______- (уписати број партије)
нудим оригиналне тонере произвођача опреме за коју се тонери набављају,
у оригиналном паковању, нове, некоришћене, нерепариране, са приложеном декларацијом.

Потпис овлашћеног лица

______________________

*овај образац потписује и доставља у понуди само понуђач који у оквиру партије
за коју подноси понуду, нуди оригиналне тонере/кертриџеm које је произвео
произвођач уређаја за које се исти користе.
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ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ

ИЗ ЈАВА
ИЗЈАВА ПРОИЗВОЂАЧА ПОНУЂЕНИХ ТОНЕР КАСЕТА

Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да у поступку
набавке Н 41/2020 чији је предмет чији је предмет набавка тонера за
реализацију програмске активности 0013 и 0014 да
понуђач
_____________________________________________________________(уписати
назив понуђача) може да нуди понуђене тонере и да користи произвођачеве
сертификате, стандарде, известаје и слично за дату набавку.

Потпис овлашћеног лица
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ГАРАНЦИЈА

Рок за гаранцију испоручених тонера за Партију ________ је
(минимум 2 године)

_________године

Гаранција: минимум 2 године + да покрива трошак поправке штампача уколико дође
до квара услед коришћења понуђених тонер касета + да је насловљена на наручиоца.

Потпис овлашћеног лица
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МОДЕЛ УГОВОРА ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ

УГОВОР
о набавци тонера
Закључен дана ________________________ између:
Комесаријата за избеглице и миграције из Београда, ул. Народних хероја бр. 4,
ПИБ:102199609, Матични број: 07898100, кога заступа в.д. комесара Владимир Цуцић (у
даљем тексту: Наручила), с једне стране,
и
_____________________________ ул. __________________, кога заступа__________________,
(у даљем тексту: Испоручилац), с друге стране,
ПИБ: __________________
Матични број: __________________
Шифра делатности: _______________
Текући рачун: __________________
Назив банке: ______________
Врста правног лица: ____________________________
Напомена: Другу уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са
подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача
потписати уговор

Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 91/19)
спровео поступак набавке на који се закон не примењује број Н 41/2020 чији је предмет
набавка тонера за реализацију програмске активности 0013 и 0014 обликована по партијама,
на основу позива за подношење понуда објављеног на интернет страници наручиоца;
- да је предмет набавке обликован у 2 партија и то: Партија 1. - набавка тонера за реализацију
програмске активности 0013, и Партија 2. – набавка тонера за реализацију програмске
активности 0014
- да је Испоручилац доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (попуњава
наручилац), која у потпуности одговара спецификацијама из конкурсне документације,
налази се у прилогу Уговора и саставни је део Уговора;.
- да ће Испоручилац, извршење уговорених обавеза по овом Уговору делимично
поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац).
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка тонера за Партију __________(попуњава понуђач).
Члан 2.
Вредност Уговора износи (попуњава Наручилац).
Цена је изражена у динарима, без пореза на додату вредност.
Уговорне стране су сагласне да су у цену урачунати сви трошкови и да су цене по
јединици мере из Понуде број_______(попуњава наручилац) Испоручиоца фиксне и не могу
се мењати током целог периода трајања уговора.
Наручилац задржава право да одступи од процењене количине предметних добара.
Члан 3.
Плаћање ће се извршити након извршене услуге а у року од 15 дана, од дана
испостављања фактуре, оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца, свака достављена
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факутра мора да садржи број и датум закључења Уговора.
Испоручилац је дужан да за пружене услуге изврши регистрацију фактуре на
основу закљученог уговора и на основу расположивих финансијских средства из уговора, у
Централном регистру фактура који се води код Управе за трезор у складу са Правилником о
начину и поступку регистровања фактура односно других захтева за исплату, као и начину
вођења и садржају Централног регистра фактура (Службени гласник РС бр. 7/2018).
Фактура Испоручиоца мора бити предата на Писарници Наручиоца – Комесаријат за
избеглице и миграције у року који не може бити дужи од 3 дана, од дана извршене
регистрације у Централном регистру фактура.
Наручилац ће извршити плаћање само ако су фактуре исправно регистроване у
Централном регистру фактура и достављене Наручиоцу у року из става 2. овог члана, у
супротном Испоручилац је дужан да откаже фактуру.
Свака достављена фактура мора да садржи тачне идентификационе податке о
наручиоцу, број и датум закљученог уговора, адресу-место и датум пружања услуге.
У случају више или мање зарачунате цене пружених услуга, сачињава се записник
о утврђеним недостацима. Један оверен и потписан примерак записника задржава
овлашћено лице наручиоца, а други примерак записника са књижним одобрењем/задужење,
Испоручилац предаје са фактуром и отпремницом на начин и у року како је то описано у
ставу 2. овог члана.
Наручилац има право да у случају немогућности плаћања у року који је прописан у
ставу 1. овог члана, а из разлога који не зависе од његове воље (као што је привремена
обустава плаћања иницирана од Управе за трезор због проблема са ликвидношћу буџета и
сл.) плаћање изврши након престанка насталих објективних околности, и то у најкраћем
року.
Члан 4 .
Испоручилац је дужан да предметна добра испоручи у року од _______дана (биће
преузето из понуде) од дана усменог или писаног захтева наручиоца (упућеног поштом,
мејлом, телефаксом),
Место испоруке предметних добара вршиће се за партију 1. на адреси Наручиоца
у Новом Београду, Народних хероја бр. 4, а за партију 2. у Палату Србије Бул. Михајла
Пупина бр. 2, у складу са усменим или писаним захтевом Наручиоца.
Количину испоруке предметних добара утврђује Наручилац на основу усменог или
писаног захтева који упућује Испоручиоцу добара.
Члан 5.
Испоручилац се обавезује да од Наручиоца преузме истрошене тонер касете и инк-јет
кертриџе.
Члан 6.
Наручилац је дужан да заједно са Испоручиоцем сачини записник о квалитету и
количини добара, приликом испоруке, а све евентуалне недостатке, који су записнички
констатовани.
Наручилац задржава право да у сваком тренутку, у присуству овлашћеног лица
Испоручиоца, изврши контролу капацитета штампе, а у циљу утврђивања да ли стваран
број отисака одговара ознаци која је за сваки тонер/кетриџ дата у Понуди.
У случају да се након тестирања установи да је број одштампаних отисака мањи
од захтеваног, а у складу са понуђеном ознаком, наведени недостатак ће се сматрати
основом за реализацију средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла.
Члан 7.
У случају видљивих недостатака, Наручилац неће примити добра, a рекламациони
записник ће доставити Испоручиоцу, по утврђивању недостатака.
Испоручилац се обавезује да по пријему рекламационог записника а најкасније у
року за испоруку, испоручи опрему у складу са Понудом и овим уговором.
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Члан 8.
У случају видљивих недостатака, који нису били уочени приликом пријема добара,
Наручилац ће рекламацију са Рекламационим записником доставити Испоручиоцу по
утврђивању недостатака, најкасније у року од 1 (једног) дана од дана пријема добара.
Испоручилац се обавезује да најкасније у року од 1 (једног) дана од дана пријема
рекламације са Рекламационим записником, отклони недостатке или добра са недостацима
замени исправним.
Члан 9.
За све уочене недостатке – скривене мане, који нису били видљиви у моменту пријема
добара, Наручилац ће рекламацију са Рекламационим записником доставити Испоручиоцу
најкасније у року од 5 (пет) дана по утврђивању недостатака.
Испоручилац се обавезује да најкасније у року од 3 (три) дана по пријему рекламације
отклони недостатке или добра са недостацима замени исправним.
Члан 10.
Испоручилац гарантује квалитет испоручених добара у складу са важећим законским
прописима и стандардима произвођача добара.
Гаранција је ________ године (биће преузето из понуде).
Испоручилац је дужан да накнади трошкове поправке штампача наручиоца уколико
дође до квара услед коришћења понуђених тонер касета и да је насловљена на наручиоца.
Испоручена добра морају да у свему испуњавају техничке карактеристике дате у оквиру
спецификације.
Члан 11.
Испоручилац је дужан да приликом испоруке добара која су предмет овог уговора,
примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу
на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005, 91/2015 и 113/17-др закон).
Члан 12.
Уговор се закључује даном достављања средстава финансијског обезбеђења уговора
од стране испоручиоца.
Уговор ће се примењивати на период до 31. августа 2020. године.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга
страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу
уговорну страну. Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана, од дана
пријема писменог обавештења о раскиду Уговора.
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Наташа
Милановић, контакт телефон: 011/2857-574.
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговора о јавној набавци
комуникацију са другом уговорном страном врши искључиво писаним путем, односно путем
поште, електронске поште или факсом.
Члан 13.
На све што овим уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима, а све спорне ситуације ће решавати споразумно, а уколико то није
могуће, уговарају надлежност Привредног суда у Београду.
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Члан 14.
Овај уговор је сачињен у 4 истоветна примерка, па свака страна задржава по два за
своје потребе.

ИСПОРУЧИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ

_________________

__________________________
Владимир Цуцић
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