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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ                                                               

˝СУБОТИЧКА ТОПЛАНА˝ СУБОТИЦА 
Сегедински пут бр. 22 
24000 СУБОТИЦА 
www.toplanasubotica.co.rs 
Број: 9-28/18-7 

 
ПОЗИВ 

 
за подношење понуде 

 
у  поступку јавне набавке мале вредности ради закључења оквирног 
споразума - набавка добара, обликована по ПАРТИЈАМА – НАБАВКА 

КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА 
 

  ПАРТИЈА 1: НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА 
ПАРТИЈА 2: НАБАВКА ТОНЕРА, ЛАСЕРСКИХ КЕРТРИЏА И ФОТОКОПИР 

ПАПИРА ЗА ФОТОКОПИР АПАРАТЕ И ШТАМПАЧЕ  
 

ОРН: 30192000 -  КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ                                
 

бр. 28/18 ЈНМВ  

1. Предмет овог позива је подношење понуда у поступку јавне набавке мале 

вредности ради закључења оквирног споразума - набавка добара, обликоване 

по ПАРТИЈАМА – НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА и то: 

ПАРТИЈА 1: НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА, ПАРТИЈА 2: 

НАБАВКА ТОНЕРА, ЛАСЕРСКИХ КЕРТРИЏА И ФОТОКОПИР ПАПИРА ЗА 

ФОТОКОПИР АПАРАТЕ И ШТАМПАЧЕ.  

Поступак се спроводи ради закључења оквирног споразума о јавној 

набавци са једним Понуђачем за сваку ПАРТИЈУ посебно и роком важења 

од годину дана, односно до утрошка средстава. 

2. Понуђачи су дужни да уз Понуду поднесу Референц листу која се односи 

на предметну јавну набавку, за сваку ПАРТИЈУ на засебном обрасцу који је 

саставни део ове конкурсне документације, а која нарочито садржи 

следеће: податке о наручиоцу предмета јавне набавке и списак најважнијих 

испоручених добара са износима, датумима и листама наручилаца за 

претходне три године (2015, 2016, 2017). 

3. Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и 

овим позивом. Јавна набавка мале вредности ради закључења оквирног 

споразума - набавка добара,  обликоване по ПАРТИЈАМА – НАБАВКА 

КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА и то: 

http://www.toplanasubotica.co.rs/
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ПАРТИЈА 1: НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА -процењена 

вредност набавке - 500.000,00 РСД без ПДВ-а, 

ПАРТИЈА 2: НАБАВКА ТОНЕРА, ЛАСЕРСКИХ КЕРТРИЏА И 

ФОТОКОПИР ПАПИРА ЗА ФОТОКОПИР АПАРАТЕ И ШТАМПАЧЕ - 

процењена вредност набавке – 1.500.000,00 РСД без ПДВ-а. 

Оквирни споразум ће бити закључен у висини процењене вредности, према 
плану јавних набавки ЈКП”Суботичка топлана” Суботица за 2018. годину, 
појединачно за сваку партију. Наручилац није у обавези да реализује целокупни 
уговорени износ из оквирног споразума већ ће исти реализовати сукцесивно у 
складу са стварном потребом наручиоца. 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ - Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке 
мале вредности за обе ПАРТИЈЕ одређени су у складу са чланом 75. Закона о 
јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 
Испуњеност обавезних услова подносилац понуда доказује достављањем 
доказа у складу са  чланом 77. став 1. Закона, а у свему у складу са конкурсном 
документацијом. 

За предметну јавну набавку, наручилац захтева следеће обавезне услове са 

начином њиховог доказивања: 

1. извод из регистра Агенције за привредне регистре односно извода 
из регистра надлежног Привредног суда; 

2. правна лица: 1 - Извод из казнене евиденције, односно уверење 
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег  
правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела 
против  животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре; 2 – Извод из казнене евиденције 
Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 
Београду, којим се потврђује  да правно лице није осуђивано за 
неко од кривичних дела органозованог криминала; 3 – Извод из 
казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 
МУП – а, којим се потврђује да законски  заступник понуђача није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има 
више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од 
њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП – а којим се 
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није усуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се 
може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта); 
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3. уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне 
самуоправе да је измирио обавезе по основу изворних  локалних 
јавних прихода; 

4. да наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 
2. Закона), потписивањем Изјаве која је саставни део конкурсне 
документације. 

Докази из тачке 2. и 3. из претходног става не могу  бити старији од два 

месеца пре отварања понуда. 

 
ДОДАТНИ УСЛОВИ - Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке мале 
вредности за обе ПАРТИЈЕ одређени су у складу са чланом 76. Закона о 
јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 
Испуњеност додатних услова подносилац понуда доказује достављањем доказа 
у складу са  чланом 77. став 2. Закона, а у свему у складу са конкурсном 
документацијом. 

 

За предметну јавну набавку наручилац захтева следеће додатне услове са 
начином њиховог доказивања:  
 

1. Неопходан финансијски капацитет за набавку добара за обе 
ПАРТИЈЕ  је:  
1.1. Понуђач који у последњих 6 месеци који претходе месецу у ком је 
објављен позив за подношење понуда није био у блокади у укупном 
трајању од минимум 60 дана, односно непрекидном трајању од минимум 
20 дана. 

 Доказује се Потврдом Народне банке Србије, Принудне наплате, 
Одељења за пријем и контролу и унос основа и налога – 
Крагујевац, која ће обухватити захтевани период.  

 

    2. Неопходан пословни капацитет за набавку добара: 
2.1. За ПАРТИЈУ 1 је: Понуђач који је у последње три године (2015, 2016, 
2017) остварио укупан промет добара који су предмет ове јавне набавке, 
најмање у износу од 550.000,00 РСД. 

 Доказује се референц листом Понуђача која садржи: податке о 
наручиоцу добара и списак испоручених добара са износима, 
датумима и листама наручилаца за претходне три године (2015, 
2016, 2017). 

 Приложена референц листа се доказује са копијама потврда 
издатим од стране Наручилаца наведених у референц листи. 
Наведене копије потврда издате од стране Наручилаца, понуђач је 
дужан да достави уз понуду без обзира на потписан образац 
Изјаве о испуњавању свих услова утврђених конкурсном 
документацијом. 

2.2. За ПАРТИЈУ 2 је: Понуђач који је у последње три године (2015, 2016, 
2017) остварио укупан промет добара који су предмет ове јавне набавке, 
најмање у износу од 1.650.000,00 РСД. 
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 Доказује се референц листом Понуђача која садржи: податке о 
наручиоцу добара и списак испоручених добара са износима, 
датумима и листама наручилаца за претходне три године (2015, 
2016, 2017). 

 Приложена референц листа се доказује са копијама потврда 
издатим од стране Наручилаца наведених у референц листи. 
Наведене копије потврда издате од стране Наручилаца, понуђач је 
дужан да достави уз понуду без обзира на потписан образац 
Изјаве о испуњавању свих услова утврђених конкурсном 
документацијом 

3.Неопходан технички капацитет за набавку добара за ПАРТИЈУ 2  је:  
3.1. За репроизведене тонере за ласерске штампаче (под редним бројем 
1,2,3 из обрасца структуре цене ПАРТИЈЕ 2) требају да поседују 
међународне сертификате за доказ квалитета кертриџа, који су у складу 
са следећим стандардима:  

- ISO 9001 - стандард за систем управљања квалитетом  (QMS) 
- ISO 14001 - управљање заштитом животне средине 

        - ISO 19752/19798 - Метода за одређивање приноса тонер касете за боје 
и  

          мултифункционалних уређаја који садрже компоненте штампача 
- ДИН-33870 – ½ 
- СТМЦ сертификат  
- ЛГА сертификат  

 Доказује се фотокопијом важећих сертификата и уговора који гласе 
на име понуђача или на лице са којим понуђач најмање 6 месеци 
има закључен уговор о пословно-техничкој сарадњи, о примени 
ISO система квалитета издатих од стране овлашћеног органа или 
организације за контролу квалитета; 

 За оригиналне тонере за ласерске и инк јет штампаче и фотокопир 

апарате (под редним бројем 4-23 из обрасца структуре цене 

ПАРТИЈЕ 2) је обавезно да понуђена добра буду оригинални 

производи произвођача уређаја за које се набављају, а не 

компатибилна или репарирана добра. Под оригиналним  тонером 

се подразумева тонер произведен од истоименог произвођача 

опреме. 

Обавештење: 
- Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа и то: 
-   извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
-   Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности, 
- сходно члану 78. став 5. Закона о јавним набавкама Понуђач који је 
регистрован у Регистру понуђача није дужан да приликом подношења 
понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1) до 4) 
Закона о јавним набавкама. У том случају понуђач је дужан да у понуди 
наведе да се налази у регистру понуђача. 
- Понуђачи су дужни да наведу интернет страницу где су тражени подаци 
јавно доступни. 
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НАПОМЕНА: 

Уз понуду доставити документацију којом се доказује испуњеност свих 

услова или Изјаву о испуњавању свих услова утврђених конкурсном 

документацијом, која је саставни део конкурсне документације у којој је 

понуђач дужан навести број ПАРТИЈЕ, осим: 

- копије Потврда издатих од стране Наручилаца наведених у Референц 

листи за обе Партије, 

- копије Сертификата за добра из техничке спецификације ПАРТИЈЕ 2, 

- УЗОРАКА канцеларијског материјала и то добра под редним бројевима 

2., 5., 12., 13., 17., 21., 27., 28., 31., 32., 60., 64., 65., 66., 86. и 87, из табеле 

обрасца структуре цене за ПАРТИЈУ -1, 

које су саставни део понуде Понуђача и које је неопходно доставити уз 

Понуду. 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а 

наручилац може пре доношења Одлуке о закључењу Оквирног споразума, 

захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја Комисије за јавну 

набавку оцењена као најповољнија, да у року од пет дана од пријема писменог 

позива наручиоца достави на увид оригинал или оверену копију оних доказа о 

испуњености наведених услова, које наручилац буде захтевао. 

Ако је понуђач доставио Изјаву из члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама, 

наручилац може пре доношења Одлуке о закључењу Оквирног споразума 

захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја Комисије за јавну 

набавку оцењена као најповољнија да затражи да исти достави копију 

захтеваних доказа о испуњености услова, а може да затражи на увид оригинал 

или оверену копију свих или појединих доказа, односно доказа које наручилац 

буде захтевао.  

4. Понуђачи могу конкурсну документацију преузети лично код наручиоца, на 

адреси Сегедински пут бр. 22, Суботица или исту могу преузети у електронској 

форми, подношењем захтева на е-маил адресу pgordan@toplanasubotica.co.rs . 

Конкурсна документација доступна је на Порталу Управе за јавне набавке и на 

Интернет страни Наручиоца www.toplanasubotica.co.rs 

5. Понуде на српском језику са комплетном захтеваном документацијом 
подносе се у запечаћеном омоту посебно за сваку ПАРТИЈУ на адресу: ЈКП 
„Суботичка топлана“ Суботица, Сегедински пут бр. 22, са назнаком „ПОНУДА-
НЕ ОТВАРАЈ“ – јавна набавка мале вредности ради закључења оквирног 
споразума - набавка добара, обликована по ПАРТИЈАМА – НАБАВКА 
КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА бр. 28/18 ЈНМВ – ПАРТИЈА  
_____________________________   (навести број и назив партије) и то: 
лично у просторијама Наручиоца на адреси ЈКП ˝Суботичка топлана˝ Суботица, 
Сегедински пут број 22 или  путем поште на исту адресу.  

На полеђини сваког посебног омота назначити назив, број телефона и адресу 
понуђача. 

mailto:pgordan@toplanasubotica.co.rs
http://www.toplanasubotica.co.rs/
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У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди.  

Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати  број и датум понуде 
према редоследу приспећа.  

Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати 
потврду пријема понуде. У потврди пријема, наручилац ће навести датум и час 
пријема понуде.  

Достављање понуде електронским путем није дозвољено.     

6. Критеријум за оцењивање понуда за обе ПАРТИЈЕ је економски 

најповољнија понуда, а на основу елемената критеријума Понуђена цена и 

Рок испоруке добара. 

7. Наручилац је објавио Позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 

дана 09.07.2018. године. Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну 

на адресу ЈКП˝Суботичка топлана˝, Сегедински пут број 22, Суботица, 

најкасније дана 18.07.2018. године до 10 часова. У случају подношења понуде 

по истеку рока одређеног за подношење понуде, понуда ће се сматрати 

неблаговременом и иста ће се неотворена вратити понуђачу. 

8. Наручилац ће приступити јавном отварању понуда за обе ПАРТИЈЕ дана 

18.07.2018. године у 12.00 сати у службеним просторијама ЈКП˝Суботичка 

топлана ˝ Суботица, Сегедински пут бр. 22, на тај начин што ће прво отворити 

понуде које се односе на ПАРТИЈУ 1, а затим на ПАРТИЈУ 2. 

Представници понуђача могу бити присутни на отварању понуда, у ком случају 

су дужни да предају писмена пуномоћја непосредно пре отварања понуда и да 

назначе своје присуство за тачно одређену ПАРТИЈУ. 

9. Наручилац ће Одлуку о закључењу оквирног споразума за обе ПАРТИЈЕ 

донети у року не дужем од 10 дана од дана отварања понуда. 

10. Информације у вези са позивом и конкурсном документацијом могу се 

добити писменим путем на адреси наручиоца или путем е-маила 

pgordan@toplanasubotica.co.rs  контакт особа Гордан Папић, са назнаком 

ПАРТИЈА ___________________________(навести број и назив партије). 
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