
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Др Александра Костића бр.9, Београд 

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКO 

И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 

Београд, Др Александра Костића бр.9  
 

Београд, 23.10.2019. године 

На основу члана 63. Закона о jавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12, 14/15, 68/15, у 

даљем тексту Закон), Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање,  

објављује 

 

ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Предмет јавне набавке: Резервни делови за матричне штампаче ЈН 73/2019                    

У Конкурсној документацији за јавну набавку добара Резервни делови за матричне штампаче ЈН 73/2019, у 
Обрасцу II Технички елементи понуде додаје се следеће 

,,Пре доношења Одлуке о додели уговора Наручилац ће позвати Понуђача који је дао најповољнију понуду, да 
у средиште Наручиоца, на адресу Дирекције ПФ ПИО, Житни трг бр.3, Нови Сад, достави узорак понуђених 

добара и то једну ЛАН картицу за матрични штампач, у року од 5 (пет) дана од дана пријема позива за 
достављање узорака. 

Уколико Понуђач не достави узорак у наведеном року или ако ЛАН картица не буде у складу са захтеваним 

техничким карактеристикама, Наручилац задржава право да позове првог следећег Понуђача са ранг листе. 
ЛАН картицу понуђача коме је додељен уговор, Наручилац ће задржати до коначне испоруке робе, како би 

Наручилац приликом пријема робе могао да упореди и контролише достављене картице са картицом која је 
била у понуди.“  

 

У складу са наведеним, допуњен је и Образац V - Образац понуде са структуром цене. 
 

Такође, брише се Оразац III-1 Додатни услови за учешће у поступку ЈН члан 76 Закона и упутство како се 
доказује испуњеност тих услова. 

 
Услед брисања Обрасца III-1, Образац III-2 – услови које мора да испуни понуђач ако наступа са групом 

понуђача или извршење набавке делимично поверава подизвођачу, преименован је у Образац III-1. 

 

Измењени обрасци, Образац II Технички елементи понуде и Образац V Образац понуде са структуром цене 

дати су у прилогу ове измене конкурсне документације.  

Понуђачи су обавезни да у понуди доставе измењене наведене обрасце. 

 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 

Конкурсна документација са свим изменама и допунама, у целини, биће објављена на Порталу јавних набавки 

www.ujn.gov.rs и интернет страници Наручиоца www.pio.rs.  

 

Образложење 

У Конкурсној документацији за јавну набавку добара Резервни делови за матричне штампаче ЈН 

73/2019, која је објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, дана 11.10.2019. године, 

извршена је допуна као у диспозитиву, како би се прецизније дефинисале обавезе Добављача. 

Сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, је 

као Наручилац, извршио допуну  наведене конкурсне документације.  

Наведена конкурсна документација са изменама и допунама биће, без одлагања, објављена на Порталу 

јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет страни наручиоца www.pio.rs 

 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

http://www.ujn.gov.rs/
http://www.pio.rs/


Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Др Александра Костића бр.9, Београд 

 

II ТЕХНИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ  
 

 

 

Ред. Бр. Назив Јед.мере Koличина 

        1. ЛАН картица за матрични штампач ком.       80 

 

Напомене:  

ЛАН картица мора да буде компатибилна (да може да се угради у одговарајуће интерно лежиште) са 

штампачима Fujitsu DL3750+ и DL3850+. 

Понуђач је у обавези да достави списак серијских бројева и МАС адреса испоручених картица.  

Пре доношења Одлуке о додели уговора Наручилац ће позвати Понуђача који је дао најповољнију понуду, да у 

средиште Наручиоца, на адресу Дирекције ПФ ПИО, Житни трг бр.3, Нови Сад, достави узорак понуђених 
добара и то једну ЛАН картицу за матрични штампач, у року од 5 (пет) дана од дана пријема позива за 

достављање узорака. 

Уколико Понуђач не достави узорак у наведеном року или ако ЛАН картица не буде у складу са захтеваним 
техничким карактеристикама, Наручилац задржава право да позове првог следећег Понуђача са ранг листе. 

ЛАН картицу понуђача коме је додељен уговор, Наручилац ће задржати до коначне испоруке робе, како би 
Наручилац приликом пријема робе могао да упореди и контролише достављене картице са картицом која је 

била у понуди. 

Гарантни рок за ЛАН картице минимум годину дана. 

Начин и рок испоруке - једнократно, у року од максимално 45 дана од дана закључивања уговора, на адресу 
FCO магацин Дирекције ПФ ПИО -  Нови Сад, Житни трг бр.3.  

Рок за замену рекламиране робе: Уколико се после пријема робе од стране Наручиоца покаже да роба има 

неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом (скривени недостатак), Наручилац ће без 
одлагања о том недостатку обавестити Добављача. Наручилац ће рекламацију са записником о недостацима 

доставити Добављачу по утврђивању недостатака.  

Добављач је обавезан да најкасније у року од 5 (пет) дана по пријему рекламације отклони недостатке или да 

робу са недостацима замени исправном. 
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V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 

 

            Предмет понуде: „Резервни делови за матричне штампаче“ JН 73/2019 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

Назив понуђача  

(пословно име или скраћени назив из 

одговарајућег регистра): 

       

                                      

 

                              
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

     Републички фонд за пензијско и инвалидско 

осигурање Дирекција Београд, 
Др Александра Костића бр.9, 

11000 Београд 
ПИБ: 105356542 

 

 

 

Адреса седишта:  

Порески број ПИБ:  

Матични број:              

Електронска адреса:   

Број рачуна:   

Назив банке: 

Шифра делатности:    

Лице одговорно за потписивање уговора: 

Особа за контакт:  

Телефон, факс: 

Датум :  

                                                

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира страну 
Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за  сваког члана 

групе појединачно.  

                                              

   

 

 

 

 

 

 

 



Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Др Александра Костића бр.9, Београд 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

(у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем) 

Назив подизвођачем  

(пословно име или скраћени назив из одговарајућег 

регистра): 
  

       

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Републички фонд за пензијско и инвалидско 

осигурање Дирекција Београд, 
Др Александра Костића бр.9, 

11000 Београд 
ПИБ: 105356542 

 

 

 

Адреса седишта:  

Порески број ПИБ:  

Матични број:              

Електронска адреса:   

Број рачуна:   

Назив банке: 

Шифра делатности:    

Особа за контакт:  

Телефон, факс: 

Датум : 

 

                                                

НАПОМЕНА: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, неопходно је да попуни наведене 
податке за подизвођача.  

Уколико понуђач подноси подноси понуду са више подизвођача у обавези је да копира ову 

страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за  
сваког подизвођача појединачно 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Др Александра Костића бр.9, Београд 

Понуда бр. __________ 

                           за јавну набавку добара: „Резервни делови за матричне штампаче“ JН 73/2019 

 

Ред 
бр. 

Назив добра 

ЈЕ
Д

И
Н

И
Ц

А
 

М
Е
Р
Е
 Јединична 

цена у 
динарима без 

ПДВ 

Јединична 
цена у 

динарима са 
ПДВ К

о
л

и
ч

и
н

а
 Укупна цена у 

динарима без 
ПДВ 

Укупна цена у 
динарима са ПДВ 

 1 2 3 4=3+ПДВ 5 6=3*5 7=6+ПДВ 

1. 
ЛАН картица за 

матрични штампач 
ком 

 

 80   

 

Упутство  за  попуњавање  структуре  цене:  

- у колону 3 уписати јединичну цену у динарима без ПДВ; 

- у колону 4 уписати јединичну цену у динарима са ПДВ (4=3+ПДВ );  

- у колону 6 уписати укупну цену у динарима без ПДВ (6=3*5); 

- у колону 7 уписати укупну цену у динарима са ПДВ (7=6+ПДВ); 
 

Напомена:  
ЛАН картица мора да буде компатибилна (да може да се угради у одговарајуће интерно лежиште) са 

штампачима Fujitsu DL3750+ и DL3850+. 

У укупну уговорену цену урачунати су сви трошкови везани за извршење предметне набавке.    
 

Пре доношења Одлуке о додели уговора Наручилац ће позвати Понуђача који је дао најповољнију понуду, да у 
средиште Наручиоца, на адресу Дирекције ПФ ПИО, Житни трг бр.3, Нови Сад, достави узорак понуђених 

добара и то једну ЛАН картицу за матрични штампач, у року од 5 (пет) дана од дана пријема позива за 
достављање узорака. 

Уколико Понуђач не достави узорак у наведеном року или ако ЛАН картица не буде у складу са захтеваним 

техничким карактеристикама, Наручилац задржава право да позове првог следећег Понуђача са ранг листе. 
ЛАН картицу понуђача коме је додељен уговор, Наручилац ће задржати до коначне испоруке робе, како би 

Наручилац приликом пријема робе могао да упореди и контролише достављене картице са картицом која је 
била у понуди. 
Начин испоруке: једнократно, на адресу FCO магацин Дирекције ПФ ПИО -  Нови Сад, Житни трг бр.3.  

Добављач је у обавези да уз ЛАН картице за матричне штампаче Наручиоцу достави списак серијских бројева 
и МАС адреса испоручених картица. 

Рок испоруке _________ (максимално 45) дана од дана закључивања уговора. 
Рок за замену рекламиране робе: Уколико се после пријема робе од стране Наручиоца покаже да роба 
има неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом (скривени недостатак), Наручилац ће 
без одлагања о том недостатку обавестити Добављача. Наручилац ће рекламацију са записником о 
недостацима доставити Добављачу по утврђивању недостатака. Добављач је обавезан да најкасније у року од 
5 дана по пријему рекламације робу са недостацима замени исправном. 
Начин и услови плаћања: Наручилац ће платити Добављачу уговорену цену након испоруке робе, а у року 

до 15 дана од дана пријема правилно испостављене фактуре/отпремнице и примопредајног записника који ће 
потписати овлашћено лице Наручиоца и представник Понуђача. 

Гарантни рок минимум годину дана. 
Рок важења понуде:________________________ (минимум 60 дана од дана отварања понуде) 

Понуђач је регистрован у Регистру понуђача Агенције за привредне регистре   

ДА       НЕ  

(понуђач заокруживањем ДА потврђује да је регистрован у Регистру понуђача ) 

Понуђач подноси понуду (заокружити): 
1) Самостално 

2) Као заједничку понуду 
3) Са подизвођачем 

- Проценат укупне вредности набавке који је поверен подизвођачу:_____% (не може бити већи од 50%) 

- Део предмета набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача _________________- 

  ПОНУДУ САЧИНИО                                          ПОНУЂАЧ 

___________________                          ___________________ 


