АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
,,ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
11000 БЕОГРАД, Немањина 6, MБР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
11000 Београд, Немањина 6
e-mail: nabavke.infra@srbrail.rs
Број: 24/2018-1563
Датум: 13.07.2018.
Нa oснoву члaнa 63. стaв 1 Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa (Службeни глaсник РС брoj 124/2015,
14/2015 и 68/2015), нaручилaц врши

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1
У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ТОНЕРА, ПО ПАРТИЈАМА,
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 52/18
1. На страни 6/82 Конкурсне документације, у оквиру тачке 3.2. Техничке
карактеристике (спецификације), мења се ознака уређаја за позицију 2 из
спцецификације – Партија 2 - Тонери за CANON штампаче и фотокопире :
Партија 2: Тонери за CANON штампаче и фотокопире
Р.бр.

Произвођач и ознака
уређаја

Ознака
тонера

1

Canon iR1018,
iR1024iF, iR1020

CEXV18

2

Canon iR2520

CEXV13

3

Canon MF6100,
MF6140dn,

#719

4

Canon iR3225N

CEVX11

Капацитет тонера

8400 страна А4 у
складу са ISO/IEC
19752
45000 страна А4 у
складу са ISO/IEC
19752
2100 страна А4 у
складу са ISO/IEC
19752
21000 страна А4 у
складу са ISO/IEC
19752

Јед.
мере

Коли
чина

ком

5

ком

11

ком

7

ком

11

Јед.
мере

Коли
чина

ком

5

ком

11

ком

7

и гласи:
Партија 2: Тонери за CANON штампаче и фотокопире
Р.бр.

Произвођач и ознака
уређаја

Ознака
тонера

1

Canon iR1018,
iR1024iF, iR1020

CEXV18

2

Canon iR5570

CEXV13

3

Canon MF6100,
MF6140dn,

#719

Капацитет тонера

8400 страна А4 у
складу са ISO/IEC
19752
45000 страна А4 у
складу са ISO/IEC
19752
2100 страна А4 у
складу са ISO/IEC
19752
1

4

Canon iR3225N

CEVX11

21000 страна А4 у
складу са ISO/IEC
19752

ком

11

2. На страни 34/82 Конкурсне документације, мења се Образац 1.2 – Образац понуде за
Партију 2 - Тонери за CANON штампаче и фотокопире и дат је у прилогу.
3. На страни 44/82 Конкурсне документације, мења се Образац 2.2 – Образац структуре
цене за Партију 2 - Тонери за CANON штампаче и фотокопире и дат је у прилогу.
4. На страни 66/82 Конкурсне документације, мења се друга страна Модела уговора за
Партију 2 - Тонери за CANON штампаче и фотокопире и дата је у прилогу
У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.
Напомена:
Измене и допуне чине саставни део конкурсне документације за јавну набавку мале вредности
тонера, по партијама, јавна набавка број 52/18.
Понуђач је дужан да понуду сачини и поднесе у складу са извршеном изменом и допуном
конкурсне документације. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Комисија за јавну набавку
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(Образац 1.2)
Број понуде:_______________
Датум:_____________________
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ТОНЕРА, ПО ПАРТИЈАМА,
- за Партију 2 – Тонери за CANON штампаче и фотокопире
Јавна набавка број 52/18

На основу јавног позива за подношење понуда за јавну набавку мале вредности тонера, по
партијама, јавна набавка број 52/18
Назив понуђача:__________________________________________________________
Седиште и адреса понуђача:________________________________________________
Овлашћена особа (потписник уговора):_______________________________________
Овлашћено лице понуђача (за додатне информације и бр. тел.):__________________
Телефон:____________Факс:___________Електронска пошта:____________________
Текући рачун:_________________Матични ______________ПИБ:_________________
Регистарски број:________________Шифра делатности:_________________________
ПДВ број: _______________ Лице за контакт__________________________________
Врста правног субјекта ( микро, мало, средње или велико):______________________
даје понуду како следи (заокружити):
а) самостално
б) заједничка понуда
ц) са подизвођачем
- понуђене цене су фиксне до коначне реализације уговора.
- проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу је
- део предмета набавке који се врши преко подизвођача:

Р.
бр

Произвођач, модел
уређаја, ознака
икапацитет
захтеваног тонера

Ознака
понуђеног
тонера

1

2

3

(обавезно
попунити)

Произвођач
(обавезно
попунити)

Kапацитет понуђеног
тонера у складу са
ISO/IEC (обавезно

Ј.м.

Кoлич
инa

Пoнуђeнa
јед.
цeнa бeз
ПДВ-a
(у РСД)

Укупна
пoнуђeнa цена
без ПДВ-а
(у РСД)

6

7

8

9

ком

5

ком

11

ком

7

ком

11

попунити)

4

5

%

CANON
1.

iR1018,iR1024iF
, iR1020

- CEXV18мин. 8400
страна А4
CANON iR5570

2.

3.

- CEXV13мин. 45000
страна А4
CANON
MF6100,MF6140
dn

- #719-мин.
2100 страна
А4
CANON
iR3225N

4.

- CEVX11-мин.
21000 страна
А4
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ВРЕДНОСТ у РСД
Укупна понуђена вредност без ПДВ-а
Укупна вредност ПДВ-а
Укупна понуђена вредност са ПДВ-ом
Опција понуде (минимално 90
дана):
Рок плаћања:
Рок и начин испоруке
(максимално 30 дана):
Место испоруке:
Рок употребе (минимално 12
месеци):
Период прихватања рекламације
(минимално 6 месеци):
Сва понуђена добра су

- ______ дана од дана јавног отварања понуда
- 45 дана одложено од дана испостављања исправне фактуре
- максимално ____ дана oд датума достављања налога за испоруку
наручиоца
- Fco стовариште наручиоца број 055 у Београду,Немањина 6
- ____ месеци од дана квантитативног пријема добара у стоваришту
наручиоца.
- ____ месеци од дана квантитативног пријема добара у стоваришту
наручиоца
Одговарајући производи
Оригинални производи
(заокружити понуђени одговор)

* обавезно попунити све тражене податке
**Јединична цена садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све могуће трошкове које
понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, никакви накнадни трошкови неће бити признати од стране Наручиоца
** у случају неслагања јединичних цена и укупне вредности, меродавне су јединичне цене

У

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

дана

М.П.

Напомена:
*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чима потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде
наведени.
*Проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу и део предмета набавке који се врши преко подизвођача попунити само
у случају подношења понуде са подизвођачем
*Oбрaзaц пoнудe и oстaле oбрaсци из кoнкурснe дoкумeнтaциje понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише овлашћено
лице понуђача, чиме чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. Укoликo су
пoнудa и остали oбрaсци пoтписaни oд стрaнe лицa кoje ниje уписaнo у рeгистaр кao лицe oвлaшћeнo зa зaступaњe, пoтрeбнo je, уз
пoнуду, дoстaвити oвлaшћeњe зa пoтписивaњe зa тo лицe, издaтo oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa пoнуђaчa.
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(Образац 2.2)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
за јавну набавку мале вредности тонера, по партијама,
за Партију 2- Тонери за CANON штампаче и фотокопире
јавна набавка број 52/18

Р.
бр
1

Произвођач
модел уређаја
и ознака
захтеваног
тонера
2

Ознака
понуђеног
тонера

Назнака:
оригинал
или
одговарајуће

3

Ј.м.

Кoли
чинa

Јединична
цeнa бeз
ПДВ-a
(у РСД)

ПДВ
( у РСД)

Јединична
цeнa са
ПДВ-ом
(у РСД)

Укупна цена
без ПДВ-а
(у РСД)

Укупна цена
сa ПДВ-oм
(у РСД)

4

5

6

7

8 (6+7)

9 (5*6)

10 (5*8)

ком

5

ком

11

ком

7

ком

11

CANON
1.

iR1018,iR102
4iF, iR1020

- CEXV18
2.

CANON
iR5570

- CEXV13
3.

CANON
MF6100,MF6
140dn

- #719
4.

CANON
iR3225N

- CEVX11
Укупна понуђена вредност добара без ПДВ-а
Укупна вредност ПДВ-а
Укупна понуђена вредност добара са ПДВ-ом
Обавезно попунити све захтеване податке
Напомена: У случају неслагања јединичних цена и укупне вредности, меродавне су јединичне цене. Јединична цена садржи све
основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све могуће трошкове које понуђач има у реализацији
предметне јавне набавке. Никакви накнадни трошкови неће бити признати од стране Наручоца. Образац оверава и потписује
овлашћено тј. одговорно лице.

У

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ
ЛИЦА

дана
М.П.
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
у колону 6. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
у колону 7. Уписати колико износи ПДВ за сваки тражени артикал. На крају уписати укупан ПДВ предмета набавке;
у колону 8. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
у колону 9. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити
јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају
уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
у колону 10. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће
помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 7.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.);
На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.
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Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром
„Инфраструктура железнице Србије“, Београд, са седиштем у Београду, улица:
Немањина 6, МБ: 21127094, ПИБ: 109108420, број рачуна: 205-222959-26 назив банке:
Комерцијална банка, које заступа в.д. генералног директора др Мирољуб Јевтић, (у
даљем тексту: Купац)
и
______________________________________, са седиштем у:_______________ улица:
__________________________ МБ: ___________, ПИБ: _____________ број рачуна:
_____________________ назив банке: ___________________________, које заступа
директор___________________________________(у даљем тексту Продавац), са
друге стране (Продавац наступа са подизвођачем / учесником у заједничкој понуди
_____________________________,ул.____________________из ___________________),
_____________________________,ул.____________________из ___________________),
закључују :

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
ТОНЕРА ЗА CANON ШТАМПАЧЕ И ФОТОКОПИРЕ
Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет овог Уговора је регулисање међусобних односа уговорних страна по основу
купопродајe тонера за CANON штампаче и фотокопире, и то:
Р.
бр.

1.
2.
3.
4.

Ознака тонера

Произвођач и
модел уређаја
Canon iR1018,
iR1024iF,
iR1020
Canon iR5570
Canon MF6100,
MF6140dn,
Canon iR3225N

Ј.м

Јединична
Количин цена без
а
ПДВ-а у
дин.

ком

5

ком

11

ком

7

ком

11

Вредност без
ПДВ-а у дин.

УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а у динарима:
у свему према усвојеној понуди Продавца број ____________ од ________2018. године,
која је дата у прилогу и чини саставни део Уговора.
Вредност Уговора
Члан 2.
Укупна вредност добара по овом Уговору износи _______________ динара без ПДВ-а,
(словима: ______________________________________), а према јединичним ценама
исказаним у члану 1. овог Уговора.
Цене су фиксне и не могу се мењати у току реализације Уговора.
Припадајући ПДВ износи __________________ динара.
Укупна вредност Уговора износи ___________________ динара са ПДВ-ом,
(словима: ____________________________________________________).
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