
 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА  

 

 

 

 

Предмет продаје: 

Расходована средства – тонери, кетриџи, рибони и остали потрошни ИКТ 

материјал. 

Позив се спроводи ради закључења уговора о купопродаји.  

На захтев заинтересованог лица, који се доставља електронски на адресу 

otudjenje2022@nbs.rs, Комисија ће доставити спецификацију средстава.  

Рок за достављање 

понуде: 
19. август 2022. године до 13.00 часова. 

Начин достављања 

понуде: 

Писмене понуде се подносе у запечаћеној коверти на адресу: Народна банка 

Србије, Краља Петра 12, Београд, непосредно на писарници Народне банке 

Србије или препорученом поштом, са назнаком: „ПОНУДА за куповину 

расходованих тонера и кетриџа – НЕ ОТВАРАТИ“.  

Место датум и 

време отварања 

понуда: 

Благовремено пристигле понуде биће комисијски отворене. Отварање понуда 

одржаће се 19. августа 2022. године у 13.15 часова у просторијама Народне 

банка Србије, Краља Петра 12.  

Поступак отварања 

понуда: 

Отварање понуда, ради превентивне здравствене заштите, неће бити јавно.  

О отварању понуда сачињава се записник који садржи податке из понуде, 

достављену документацију, датум достављања понуде, време почетка и 

завршетка отварања. Записник о отварању понуда ће бити достављен 

понуђачима у року од два радна дана од дана отварања понуда. 

Неблаговременом понудом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла у 

писарницу Народне банке Србије, Краља Петра 12, закључно са 19. августом 

2022. године до 13.00 часова. 

Неприхватљивом понудом биће проглашена понуда која је благовремено 

предата али која не испуњава све захтеве из овог позива; којом није понуђена 

јединствена укупна цена за сва средства из достављене спецификације; у којој 

цена није наведена у динарима; у којој је понуђена цена нижа од почетне 

продајне цене дефинисане Обрасцем понуде; уз коју није приложена 

потписана преузета спецификација средстава и сл. 

Након отварања и разматрања понуда које су исправне, Комисија ће у року од 

пет радних дана од дана отварања истих изабрати најповољнијег понуђача за 

преузимање средстава.   

Уколико по позиву пристигне само једна понуда, иста ће се узети у 

разматрање. 
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Обавезни елементи 

понуде: 

Понуђач је обавезан да у Обрасцу понуде (Прилог 1), поред података о 

понуђачу, навeде укупну цену у динарима за сва средства, као и достави 

документацију ближе описану у делу „Остали услови продаје“. 

Понуђена цена не може бити нижа од почетне продајне цене дефинисане 

Обрасцем понуде. 

Остали услови 

продаје:  

Понуду могу поднети сва заинтересована правна лица, при чему су дужни да 

уз Образац понуде (Прилог 1) доставе следећу документацију: 

- потписану преузету спецификацију средстава приложену као саставни 

део Обрасца понуде, 

- фотокопију извода из регистра надлежног органа. 

У случају сумње, Народна банка Србије ће затражити оригинал документа на 

увид. 

Након потписивања уговора, купац ће бити у обавези да авансно уплати 

целокупан износ понуђене цене.  

Критеријуми за 

избор најповољније 

исправне понуде:  

Највиша понуђена цена. 

Остале информације 

о поступку продаје 

Средства се преузимају на локацијама у Београду, у виђеном стању и неће се 

примати никакве рекламације које се односе на квалитет и карактеристике 

истих. 

Трошкове изношења, транспорта, осигурања као и све остале трошкове који 

проистекну из продаје а који нису споменути сноси Купац. 

Народна банка Србије задржава право да одустане од избора, ако установи да 

понуда не одговара захтевима из позива, односно да одустане од избора из 

других оправданих разлога. 

Особе за контакт:  
Миодраг Живадиновић, тел. 064/2308-357 и Милан Богдановић тел. 064/8608-

269 

                                                                                                                                                                                                                                              

                                             

  



ПРИЛОГ 1 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

за куповину тонера, кетриџа, рибона и осталог потрошног ИКТ материјала 

 

                                                                                                                                              

 

    Понуда заведена у НБС 

    под бр. _____________ 

    дана _______________ 

     у  ___________  часова 

 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:_____________________________________________________________ 

АДРЕСА ПОНУЂАЧА:____________________________________________________________ 

МАТИЧНИ БРОЈ И ПИБ: __________________________________________________________ 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: _____________________________________________________________ 

ТЕЛЕФОН И ИМЕЈЛ АДРЕСА: _____________________________________________________ 

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: _________________________________ 

 

Р.  

бр. 
Назив артикла 

     Јед. 

    мере 

Почетна продајна  

      цена (RSD) 

    Понуђена цена 

           (RSD) 

1. 

Расходовани тонери, кетриџи, рибони и 

остали потрошни ИКТ материјал, према 

спецификацији која је саставни део 

обрасца понуде 

  159 ком         5.000,00  

Рок плаћања (минимално 7 дана)     ______ дана од дана пријема рачуна 

 

 

         Место и датум :                                                                                                     Понуђач: 

 

____________________                        ______________________ 


