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ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

На основу члана 69., 70. и 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама
(Службени гласник РС'' број 116/08),

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

ул. Светозара Марковића бр. 37, 34000 Крагујевац
упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за достављање понуда у отвореном поступку бр.02/13 

за јавну набавку тонера за ласерске штампаче

1. Предмет јавне набавке је куповина и испорука тонера за ласерске штампаче 
(LEXMARK и HP), за потребе Националне службе за запошљавање, а према 
Спецификацији предмета јавне набавке која је саставни део конкурсне 
документације.
Предметна добра морају бити искључиво оригинални производи, односно нови –
нерециклирани производи у оригиналном паковању, чији је произвођач на 
адекватан начин обележен (назив произвођача, холограм, декларација 
произвођача или томе слично).  
Јавна набавка је предвиђена у Плану набавки Националне службе за 
запошљавање за 2013. годину, на позицији бр. 10. Средства су обезбеђена у 
Финансијском плану Националне службе за запошљавање за 2013. годину на конту 
4261. 
Предмет јавне набавке је обликован по партијама, и то:

- Партија 1. Оригинални тонери за Lexmark штампаче
- Партија 2. Оригинални тонери за НР штампаче

2. Национална служба за запошљавање позива све заинтересоване понуђаче да 
доставе своје понуде према конкурсној документацији наручиоца.
Право учешћа у поступку имају понуђачи који испуњавају услове из чл. 44. и 45. 
Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 116/08) као и посебне 
услове предвиђене конкурсном документацијом. Уз понуду понуђач доставља 
документа у складу са конкурсном документацијом.
Наручилац ће, као један од обавезних услова за учешће у предметном поступку 
јавне набавке, захтевати да понуђачи доставе и стручне референце, у форми 
потврде референтних наручилаца за испоручена добра која су истоврсна са 
добрима која су предмет јавне набавке, као и ауторизацију (потврду) произвођача 
уређаја (штампача) за које се предметна добра набављају или представништва 
произвођача уређаја (штампача) за територију Републике Србије и дистрибутера
за LEXMARK и HP тонере (само за партију/е за коју/е конкурише), да је понуђач 
понудио оригиналне тонере у овом поступку јавне набавке и да ће током читавог 
периода реализације уговора испоручивати оригиналне тонере. Као доказ да је 
дистрибутер од кога понуђач набавља предметна добра (LEXMARK и HP тонере), 
овлашћен за њихову дистрибуцију на територији републике Србије, наручилац ће 
захтевати да понуђач, поред наведених ауторизација достави и уговор, потврду, 
гаранцију или изјаву произвођачa/представништвa произвођача уређаја 
(штампача) за које се предметна добра набављају, којом се то доказује.
Од понуђача ће бити захтевано да у склопу своје понуде доставе и оригиналну 
гаранцију банке за озбиљност понуде.
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3. Непосредан увид  и преузимање  конкурсне документације сви заинтересовани 
понуђачи могу извршити лично на адреси наручиоца, у року од 30 дана од дана 
објављивања јавног позива у ''Службеном гласнику РС'', радним даном од 8 до 15 
часова у просторијама Дирекције Националне службе за запошљавање, ул. Краља 
Милутина бр. 8, Београд, писарница. За преузимање конкурсне документације, 
представник понуђача подноси овлашћење за преузимање документације, податке 
о идентификацији и образац ПЕПДВ (за обвезнике ПДВ-а) правног лица и прилаже 
доказ о уплати бесповратног износа од 1.000,00 динара на жиро рачун Националне 
службе за запошљавање број: 840-18654-38, сврха уплате: ''Конкурсна 
документација за јавну набавку број 02/13'', а на име манипулативних трошкова 
наручиоца на изради конкурсне документације. Правна лица уплату наведеног 
износа треба да врше безготовински са свог рачуна на рачун Националне службе 
за запошљавање.
Уколико заинтересовани понуђач поднесе писани захтев за достављање 
конкурсне документације (електронски, поштом или телефаксом), Наручилац ће 
у року од два дана од дана пријема захтева исту доставити поштом, телефаксом 
или електронском поштом. У случају да понуђач захтева да му се конкурсна 
документација достави електронском поштом, нема обавезу накнаде 
манипулативних трошкова наручиоца на изради конкурсне документације.

4. Рок за достављање понуде је 30 дана од дана објављивања јавног позива у 
''Службеном гласнику Републике Србије''. Благовременом ће се сматрати све 
понуде које стигну на адресу Наручиоца до 09:00 часова последњег дана рока, без 
обзира на начин на које су послате. Уколико је последњи дан наведеног рока 
нерадни, понуде ће се примати првог наредног радног дана до 09:00 часова. 
Понуду доставити у затвореној коверти овереној печатом, са назнаком: ''Понуда 
за јавну набавку број 02/13, набавка тонера за ласерске штампаче, за 
партију/е: __________________ (навести партију/е за коју/е понуђач подноси 
понуду)  - не отварати '', поштом на адресу: Национална служба за 
запошљавање, ул. Краља Милутина бр. 8, 11000 Београд или личном предајом у 
писарници НСЗ.
Неблаговремене, незапечаћене, неправилно обележене и понуде са непотпуном 
документацијом неће се узети у разматрање. Рок важности понуде мора да буде 
90 дана од дана отварања понуда. Понуда са варијантама није дозвољена.

5.  Јавно отварање понуда обавиће се 30-ог дана од дана објављивања јавног 
позива у ''Службеном гласнику РС'' у 09:15 часова, у просторијама Националне 
службе за запошљавање, ул. Краља Милутина бр. 8, Београд, у сали број 400. 
Уколико 30. дан пада у дане викенда или празника, отварање понуда обавиће се 
првог наредног радног дана у 09:15 часова.
Присутни представници понуђача, уколико нису директори или већински власници, 
пре почетка јавног отварања понуда, морају комисији Наручиоца поднети 
пуномоћја за учешће у поступку отварању понуда. 
Комисија ће, непосредно пре отпочињања рада, извршити увид у 
идентификационе документе свих присутних представника понуђача, и осталих 
присутних лица, у циљу утврђивања идентитета истих.

6. Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена по партији. 
Детаљнији опис критеријума и методологије пондерисања садржан је у конкурсној 
документацији.
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7. Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде донети у року од 15 дана од 
дана јавног отварања понуда. 
Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке уколико установи 
да ниједна понуда не одговара условима и захтевима из конкурсне документације, 
или због неког другог оправданог разлога, у ком случају наручилац нема обавезу 
надокнаде евентуалних трошкова понуђача на изради понуде.
Уговор на основу предметног поступка јавне набавке ће бити закључен по истеку 
рока из члана 107. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 116/08). 
Предвиђени датум закључења уговора је током јуна месеца 2013. године.

8. Додатне информације и објашњења у вези са овим позивом и конкурсном 
документацијом могу се захтевати искључиво писаним путем и то најкасније 5 дана 
пре истека рока за подношење понуде, слањем питања у писаној форми на 
адресу: Национална служба за запошљавање, ул. Краља Милутина бр. 8, 11000 
Београд, на факс бр. 011/2929 – 980 или на е-маил: milos.regeljac@nsz.gov.rs. 
Особа за контакт: Милош Регељац. 
Тражење додатних информација или објашњења телефоном није дозвољено.


