УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Факултет безбедности
Београд, ул. Господара Вучића бр. 50

На основу члана 55. став 1.тачка 2. Закона о јавним набавкама (»Службени
гласник РС«, бр. 124/12, бр. 14/15. године),
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Наручилац: Универзитет у Београду - Факултет безбедности, Београд, ул.
Господара Вучића бр. 50.
Интернет страница : www.fb.bg.ac.rs
Предмет: Јавна набавка мале вредности – набавка: тонера и кетриџа, папира за
фотокопирање, разноврсног канцеларијског материјала.
Назив и ознака из Општег речника набавке:
партија 1.

тонери - 30125110
кетриџи- 30125120

партија 2.

хартија за штампање: 30197630

партија 3.

разна канцеларијска опрема и потрепштине: 30190000

ТЕХНИЧКA СПЕЦИФИКАЦИЈА
Партија 1 – Тонери и кетриџи – замена за оригинал
Опис
CANON C-EXV-32
HP 4 4+ 5 92298A
HP LaserJet M1132MFP LH435A/436A/285A
HP 1022 Q2612A
HP COLOR LaserJet 3600N (boje)
HP P4015N
HP Color Laserjet Pro MFP M177FW
LEXMARK E360DN E260A 11E
OPTRA X-340 MAX
PACARD 1010 MAXPR
PACARD 1200 MAX
PACARD 1320 MAX
PACARD CB435 35A MAX
PACARD CB436A MAX
PACARD CE255A P3015
PACARD HP CE285 MAX
PACARD HP CE505 05A MAX
PACARD P2015 Q7553A MAX

Kомада
10
1
2
3
2
2
2
2
2
3
2
3
2
20
5
6
12
10

SAMSUNG 4200
SAMSUNG CLP325 (boje)
SAMSUNG ML1510 MAX
SAMSUNG ML1610
SAMSUNG ML1910
SAMSUNG ML2850
SAMSUNG ML2955ND
SAMSUNG MLT205 4833
SAMSUNG SCX4623F D105L

1
4
1
1
8
1
10
2
5

Партија 2 - Папир фотокопир

Опис
Папир А/4 - IQ PREMIUM
Фотокопир А/3 - IQ TRIOTEC
Папир у боји А/4 - RADECE

Kоличина
830 рисева
30 рисева
1 рис

Партија 3 - Разноврсни канцеларијски материјал
Опис
Селотејп - средњи
Селотејп - широки
Селотејп - уски 25мм
Селотејп - обострани, велики
Спајалице - велике
Спајалице
Прибадаче за плутану таблу
Фасцикле са перфорацијом (фолије) за одлагање докумената
Адинг ролне 57мм (за рачунске машине)
Ролна за фискалну касу 32мм
Коверте са самолепљивом траком - мале
Коверте са самолепљивом траком - средње
Коверте са самолепљивом траком - велике
Лепак ОХО - мањи
Лепак ОХО - већи
Хемијске оловке - AIHAO - обичне
Хемијске оловке - STABILO - средњег квалитета
Хемијске оловке - бољег квалитета
Коректор у оловци
Коректор - туш
Каро папир
Графитна оловка (HB) - KOHH-I-NOOR
Техничка оловка 0,5 - FABER CASTELL
Мине 0,5 STAEDTLER
Гумица за брисање - ROTRING
Муниција за хефталицу - MAPED
Фломастер (сигнир, шири)
Фломастер (сигнир, ужи)
Фломастер 0,38

Kоличина
100 ком.
20 ком.
20 ком.
5 ком.
100 кут.
100 кут.
5 пак.
3000 ком.
100 ком.
100 ком.
1000 ком.
1000 ком.
1000 ком.
30 ком.
30 ком.
500 ком.
50 ком.
10 ком.
50 ком.
30 ком.
50 рисева
50 ком.
20 ком.
10 пак.
30 ком.
100 кут.
100 ком.
20 ком.
50 ком.

Опис
Фломастер 0,5
Фломастер за CD/DVD - STABILO
ПВЦ фасцикла са механизмом
Фасцикла у боји (хромокартон)
ПВЦ фасцикла са ластишем (600гр.)
Агенда - фасцикла са гумицом (5цм)
Јастуче за печате
Боја за печате
Етикете - самолепљиве
Резач за оловке, метални - STAEDTLER
Хефт машина HP-45 - KANGARO
Блок коцка (цедуље)
Жичана коцка (за блок коцке - цедуље)
Стикери самолепљиви (подсетник)
Стикери самолепљиви (подсетник) - 4 боје
Маказе (веће)
Метални скалпер
Лењир ПВЦ - 30цм
Трговачка књига
Књига примљених рачуна
Књига дневних извештаја
Семестрални лист
Фолија за пластификацију 65 x 95мм (125 микрона) 1/100
Фолија за пластификацију А/5 - 1/125
Регистратор (произвођач „ЂЕЛИЋ“)А/4 са омотом 8цм (висина
32цм)
Регистратор (произвођач „ЂЕЛИЋ“) А/4 са омотом 5цм (висина
32цм)
CD 52x (слим кутија)
Свеска А5
Свеска А4
Роковник Б5
Спреј за чишћење екрана
Марамице за чишћење екрана
Термо-фолија - XEROX
Налепнице A/4 - JETLASER
Пластичне спирале за коричење 8мм 1/100
Пластичне спирале за коричење 10мм 1/100
Корице ПВЦ за коричење (мат) 1/100
Корице картонске за коричење (рељеф) 1/100
Факс-ролна, филм PANASONIC FA/92/54 (1/2)

Kоличина
50 ком.
10 ком.
200 ком.
500 ком.
200 ком.
10 ком.
5 ком.
5 ком.
5 пак.
10 ком.
10 ком.
20 пак.
5 ком.
20 пак.
5пак.
10 ком.
5 ком.
5 ком.
5 ком.
5 ком.
5 ком.
2000 ком.
5 пак.
2 кут.
50 ком.
10 ком.
100 ком.
10 ком.
10 ком.
5 ком.
10 ком.
10 пак.
2 пак.
2 пак.
2 пак.
2 пак.
2 пак.
2 пак.
10 пак.

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа
понуђена цена.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио најкраћи рок
извршења набавке.

Лице за контакт наручиоца у вези са предметном набавком је
Пашко, e-mail адреса: apasko@fb.bg.ac.rs

Александар

Факултет безбедности, Београд, ул. Господара Вучића бр. 50 (у даљем тексту:
Наручилац) позива понуђаче да поднесу своју понуду у писаној форми, у складу
са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда.
Благовременим ће се сматрати само понуде које стигну на адресу Наручиоца и
буду заведене у архиви Наручиоца најкасније до 13:30 часова последњег дана
рока за достављање понуда, односно 23.02.2015. године, укључујући и понуде
упућене поштом.
Уколико рок за подношење понуда истиче на дан који је нерадни или дан
државног празника, као последњи дан рока сматраће се први наредни радни дан,
до 13:30 часова.
Понуђачи подносе понуду поштом или непроседно у архиви Наручиоца:
Факултет безбедности, Београд, ул. Господара Вучића бр. 50. са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку:
партија 1. тонери и кетриџи
партија 2. папир за фотокопирање
партија 3. разноврсни канцеларијски материјал
ЈНМВ бр. 1/2015. - НЕ ОТВАРАТИ”.
НАПОМЕНА: Понуђачи могу поднети понуде за све или само за неку од партија.
Понуђач на полеђини коверте наводи свој назив и адресу, телефон и име и
презиме особе за контакт.
Неблаговремено достављене понуде Комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по
окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачима са
назнаком да су поднете неблаговремено.
Право учешћа у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају услове и
доставе доказе предвиђене конкурсном документацијом.
Отварање понуда биће јавно, истога дана по истеку рока за подношење понуда,
дана 23.02.2015. године у 14:00 часова у пословним просторијама Факултета
безбедности, Београд, ул. Господара Вучића бр. 50.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представник/ци понуђача, дужни
су да Комисији за јавну набавку Наручиоца предају овлашћење за учешће у
поступку отварања понуда у име понуђача, које је оверено и потписано од стране
овлашћеног лица понуђача, а у противном наступају као јавност и не могу
предузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање
приговора на отварање понуда и друго).
Понуђач може, у писаном облику, захтевати додатне информације и појашњења у
вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за

достављање понуда.
Одлука о додели уговора или одлука о обустави поступка ће бити донета
најкасније у року од 10 дана од дана отварања понуда .
Наручилац ће одбити неприхватљиве понуде, као и понуде које имају битне
недостатке из члана 106. Закона о јавним набавкама.
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор
у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из
члана 149. Закона.

Председник комисије за јавну набавку
Александар Пашко

