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   КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПОНУДА ЗА ДН - 24/2021 
 

 

ПОДАЦИ О НАБАВЦИ: 

 

Предмет набавке 
Набавка линијског штампача за потребе ЈКП „Градска 

топлана“ Зрењанин 

Назив и ЦПВ ознака  
Назив:       Штампачи и плотери 

Ознака:     30232100 

Врста поступка набавке 

Набавка на коју се ЗЈН не примењује на основу члана 27. 

став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама  („Службени 

гласник РС“, број 91/2019) 

Редни број набавке ДН-24/2021 

Подаци о апропријацији у буџету, 

односно у финансијском плану за плаћање 

Средства за наведену набавку су предвиђена у Плану набавки 

на које се ЗЈН не примењује за 2021 годину, РБ: добра 2.1.30, 

конто у билансу 026010 - Набавка линијског штампача 

 

Предмет набавке број ДН-24/2021  је добро – „Линијски штампач”  

 

Опис: У питању је неопходно добро за за потребе штампања рачуна за утрошену топлотну енергију, опомена и 

тужби. 

 

Рокови:  Понуђач се обавезује да предмет набавке заједно са техничком документацијом, као и гарантним 

листом испоручи у датом року из понуде на адресу Наручиоца у периоду важења Уговора о свом трошку. 

Понуђач ће испоручену робу фактурисати након испоруке. 

До момента примопредаје робе, односно овере отпремнице, ризик њене случајне пропасти или оштећења 

сноси Понуђач. 

 
Валута и плаћање 

• Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима 

које понуђач има у реализацији предметне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без 

пореза на додату вредност. Цена из понуде остаје фиксна за време трајања уговорног периода до испоруке, 

инсталације и конфигурисања и не може се мењати. 

• Достављена фактура мора да садржи број и датум закљученог уговора. 

• Плаћање уговорене цене, наручилац ће извршити након испоруке, инсталације и конфигурисања добра по 

јединичној цени из фактуре које испоставља Понуђач на рачун Понуђача.  Авансно плаћање није предвиђено. 

 

Место и начин испоруке добара 

• Место испоруке добра:  на адресу наручиоца: ЈКП „Градска топлана“, 23000 Зрењанин, Панчевачка број 55. 

 

Квалитет 

Понуђач је у обавези да испоручи нов производ, који одговара техничким захтевима из конкурсне 

документације. 

Добро мора бити потпуно ново и неупотребљавано, из текуће производње, без икаквих оштећења или мана и у 

потпуности испуњавати техничке и технолошке норме и карактеристике према техничкој документацији 

оригиналног произвођача. 

Уколико се у току гарантног рока појави било какав квар, Понуђач је дужан да исти отклони без накнаде, или 

да, услед немогућности поправке замени покварено добро новим. 

У случају замене добра за ново добро тече гарантни рок од дана предаје Наручиоцу. 

Понуђач се обавезује да по потреби обезбеди сервисирање предмета овог Уговора у гарантном року.  

 

Гарантни рок  

• Гаранција за „Линијски штампач", не може бити краћа од 24 месеца од дана испоруке добра.  
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Циљ поступка:  

• Поступaк набавке се спроводи рaди зaкључењa уговорa о нaбaвци до испоруке уговореног добра, а 

најдуже на период од два месеца од дана закључења уговора. 

 

Праћење реализације уговора   

• Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза код наручиоца је Небојша  

Милекић, радник наручиоца, контакт телефон 064/8438069.  

 

 

1. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 
 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  

Име и презиме  особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон / Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

2. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
 

Предмет набавке је добро:  „Линијски штампач“  

за потребе ЈКП „Градска топлана” Зрењанин 

 

Опис предмета набавке: У питању је неопходно добро за за потребе штампања рачуна за утрошену топлотну 

енергију, опомена и тужби. 

Количина предмета набавке: 1 комад 

 

Техничке карактеристике (спецификације): 

Линијски штампач мора да испуњава следеће: 

 
Standard  Integrated Print Management 

Standard  Ribbon Life Monitor 

Optional  SureStak Power Stacker 

Optional  Black Back Forms Paper Out Sensor 

Optional  Rear Slide Out Paper Drawer 

Optional Cabinet Front Paper Access 

Optional Extended Forms Support Doors 

 

Komunikacija 

Serial RS-232 (standard) 

RS-422 (optional) 

Parallel IEEE-1284/Centronics (standard) 

Data Products (optional) 
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Ethernet PrintNet Enterprise 10/100 Base T (standard) 

Wireless PrintNet Enterprise 802.11b (optional) 

Twinax Integrated Twinax interface for attachment to IBM Systems 36/38 and 

AS/400 directly or via IBM 5394 or 5494 workstation controller 

(optional) 

Coax Integrated coax interface for attachment to IBM 3174, 3274, or 3276 

cluster controller (optional) 

 

Brzina  LPM Upper/Lower Case Characters 

High Speed  1000 / 856 LPM 

Data Processing  750 / 600 LPM 

Near Letter Quality  400 / 306 LPM 

 

Grafička brzina IPM 

60 x 48 dots per inch 125 

60 X 72 dots per inch 83 

90 X 96 dots per inch 42 

 

Brzina povlačenja papira  20 IPS 

Rezolucija  Maximum 180 X 144, Dot size 16.7 mil 

 

Atributi štampe 

 Bold 

 Italic 

 Double Wide 

 Double High 

 Overstrike 

 Underline 

 Subscript 

 Superscript 

  

 

Понуђени штампач мора бити у кабинет изведби. 

Понуда мора да садржи испоруку, инсталацију, конфигурисање и кратку обуку корисника уз један 

кетриџ. 

 

  

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
   

Понуђач који учествује у поступку предметне набавке, мора испунити критеријуме за избор привредног 

субјекта за учешће у овом поступку набавке и то да располаже неопходним техничким капацитетом – да у 

моменту подношења понуде поседује или има на коришћењу минимум средстава и опреме за рад, који су 

неопходни за извршење предмета набавке и то минимум 1 доставно возило (у својини, по основу лизинга или 

уговора о закупу), и да поседује техничку документацију за добро које нуди и попунити следећу изјаву: 

   

 

И З Ј А В А  

о испуњености критеријума за избор привредног субјекта  

 

Потврђујем да као Понуђач  _____________________________________________ [навести назив понуђача] у 

предметном поступку набавке добара на коју се ЗЈН не примењује „Линијског штампача“ број ДН-24/2020, 

испуњавамо захтеване критеријуме за избор привредног субјекта и то: 
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1. У моменту подношења понуде поседујемо или имамо на коришћењу минимум средстава и опреме за рад, 

који су неопходни за извршење предмета набавке и то минимум 1 доставно возило (у својини, по основу 

лизинга или уговора о закупу), и на евентуални захтев наручиоца доставићемо на увид доказ о регистрацији и 

доказ за доставно возило. 

2. Поседујемо техничку документацију за добро које нудимо и исту ћемо доставити уз испоруку добра.  

 

 

Место:_____________                                                                                          Потпис овлашћеног лица понуђача: 

 

Датум:_____________                                                                                              ___________________________ 

 

 

                                                                                            

4. ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 
 

за Линијски штампач 

(по техничким спецификацијама из Поглавља 2. конкурсне документације) 

 
ПОНУДА – БРОЈ _________________ ОД ДАНА ______________________ ГОДИНЕ: 

 

 

Укупна вредност понуде за линијски штампач са 

испоруком, инсталацијом, конфигурисањем, једним 

кетриџем и кратком обуком корисника без ПДВ-а: 

________________ динара 

ПДВ на укупну вредност понуде: ________________ динара 

Укупна вредност понуде за линијски штампач са 

испоруком, инсталацијом, конфигурисањем, једним 

кетриџем и кратком обуком корисника са ПДВ-ом: 

________________ динара 

Рок и начин плаћања - Валута  

(не дужа од 45 дана) 
________________ дана 

Рок испоруке - у календарским данима од захтева 

наручиоца  
________________ дана 

Гарантни период 

(не може бити краћи од 24 месеца) 
_______________ месеци 

Произвођач добра:  

Тип добра:  

Место и начин испоруке 
Сопственим превозом на адресу наручиоца 

Панчевачка 55, Зрењанин 

 

 

Понуде које садрже аванс као начин плаћања као и непотпуне понуде неће се разматрати. 

 

 

                                                                       Потпис овлашћеног лица понуђача 

                       

                                                                                           ____________________________ 
 

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у Обрасцу понуде 

наведени.  
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5.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ  ЦЕНА СА УПУТСТВОМ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 
 

 

Р. 

бр. 
Опис 

Јед. 

мере 

Коли

чина 

Јединична цена 

без ПДВ-а  

Јединична цена 

са ПДВ-ом 

 1. 2. 3. 4. 5  

1 

Линијски штампач по техничким 

спецификацијама из Поглавља 2. конкурсне 

документације са једним кетриџем 

kom 1 

  

2 
Инсталација, конфигурисање и кратка обука 

једног корисника pauš. 1 
  

 

 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 

(збир 1+2 - уноси се у Образац понуде) 

 

ИЗНОС ПДВ-А НА УКУПНУ ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ 

(збир 1+2- уноси се у Образац понуде) 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 

(збир 1+2 - уноси се у Образац понуде) 

 

 

 

 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРА ЦЕНЕ: 

 

- У поље „Јединична цена без ПДВ-а“ понуђач уписује износ у динарима за цену по једној јединици мере (једном 

kom ili pauš.) без ПДВ-а.  

- У поље „Јединична цена са ПДВ-ом“ понуђач уписује износ у динарима за цену по једној јединици мере (једном 

kom ili pauš.) са ПДВ-ом.  

 

 

 

                      Датум                                        Потпис овлашћеног лица понуђача 

                      

_____________________________                                         __________________________ 

 
 

 

Образац структуре цена понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у Обрасцу 

структуре цена наведени.  

 


