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На основу члана 57. Правилника о ближем уређивању поступка набавки у Агенцији за осигурање 

депозита (О.бр.ПС-546/20 од 15.10.2020. године), који се односи на набавке на које се Закон о 

јавним набавкама не примењује, дана 24.11.2020. године 

 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА 

објављује 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 

у поступку набавке услуге поправке са заменом резервних делова фотокопир апарата 

 

 

Подаци о наручиоцу 

 

Наручилац: Агенција за осигурање депозита  

Адреса: Београд, Кнез Михаилова бр. 2.  

Матични број: 17606786 

ПИБ: 104001240  

Интернет страница: www.aod.rs  

 

Врста поступка набавке 
 

Предмет набавке је набавка услуга поправке са заменом резервних делова фотокопир апарата, која 

се спроводи ради обезбеђивања несметаног обављања редовних активности и процеса рада у 

Агенцији. 

 

Предмет набавке 
 

Предмет набавке су услуге поправке са заменом резервних делова фотокопир апарата за потребе 

Агенције за осигурање депозита.  

 

Рок и начин достављањa понуде  

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до среде, 02. 

децембра 2020. године, до 23:59 часова. 

 

Достављање понуда врши се електронским путем, на мејл адресе: natalija.komazec@aod.rs и 

predrag.milosevic@aod.rs 

 

Врста, техничке карактеристике (спецификација), количина, квалитет и опис добара 

 

Поправка фотокопир апаратa подразумева хитне интервенције које се тичу поправке и уклањања 

пријављених кварова и недостатака на фотокопир апарату у најкраћем временском периоду, а у 

зависности од насталог квара.  

 

http://www.aod.rs/
mailto:natalija.komazec@aod.rd
mailto:predrag.milosevic@aod.rs


Ред. 

бр. 

Модел Година 

производње 

Количина 

1. Фотокопир Canon iR5055 2009 1 

2. Фотокопир Canon iR3245 2009 3 

3. Фотокопир Canon 1600 2005 1 

 

Захтеви Наручиоца: 

 

У циљу обезбеђивања несметаног обављања редовних активности запослених код Наручиоца 

услуге које су предмет набавке пружају се по писаном или електронски упућеном позиву 

Наручиоца. Пружалац услуга је дужан да прихвати и усмени или телефонски позив Наручиоца уз 

обавезу Наручиоца да најкасније у року од 2 (два) дана накнадно упути писани захтев. Наручилац 

ће у позиву што детаљније обавестити Пружаоца услуга о врсти (природи) квара. 

 

Пријем позива: редовно радно време Пружаоца услуга. 

Време пружања услуга: понедељак-петак, радно време (8:00-16:00 часова). 

Рок одзива за извршење услуге је истог дана за позиве упућене до 13:00 часова или наредног 

радног дана за позиве упућене после 13:00 часова.  

 

Место пружања услуга – пословне просторије Наручиоца у улици Кнез Михаилова бр. 2, Београд. 

Уколико се квар не може отклонити у пословним просторијама Наручиоца, Пружалац услуга ће о 

томе обавестити Наручиоца, који ће му дати сагласност, да може поправку извршити у свом 

сервису и у том случају се обавезно сачињава реверс који потписују овлашћена лица Пружаоца 

услуга и Наручиоца. 

 

Уколико се по процени Пружаоца услуга, по утврђивању врсте и тежине квара на опреми, иста не 

може поправити, Пружалац услуга ће о томе без одлагања сачинити белешку са образложењем и 

доставити је Наручиоцу. 

 

Уколико се опрема поправља у сервису, рок за поправку опреме је 5 радних дана од дана 

преузимања исте. У случају да се поправка опреме не може извршити у наведеном року, Пружалац 

услуга ће Наручиоцу доставити на употребу без накнаде опрему сличних карактеристика, ако то 

Наручилац буде захтевао. 

 

По извршеној услузи представник Наручиоца и представник Пружаоца услуга потписују записник 

о пријему, чиме потврђују да је услуга извршена. 

 

Вредност надокнаде за пружену услугу утврдиће се на основу оствареног броја часова колико је 

трајала услуга и уговорене цене ефективног радног сата.  

 

Гарантни рок за извршене услуге: минимум 6 месеци од дана извршења услуге. 

 

Гарантни рок за резервне делове: по условима гаранције произвођача резервних делова, од дана 

уградње резервног дела. Гаранција подразумева обавезу Пружаоца услуга да у гарантном року, на 

писани позив Наручиоца, изврши поправку/замену неисправног дела, набавку резервног дела и 

отклањање квара о трошку Пружаоца услуга. Уколико се појави недостатак који је отклоњен у 

гарантном року, Пружалац услуга тај недостатак отклања о свом трошку. 

 

Замена резервних делова који су специфицирани у понуди ће се обављати по ценама датим у 

понуди. 



 

У случају да је потребна замена резервних делова који нису специфицирани у понуди, пружање 

услуга и замена резервних делова се врши на основу претходне писане сагласности Наручиоца, на 

понуду Пружаоца услуга у погледу врсте, обима, квалитета и цене.  

 

Пружалац услуга ће у рачуну фактурисати посебно вредност услуга, а посебно вредност замењених 

резервних делова. 

 

Одношење неупотребљивог материјала након интервенције је обавеза Пружаоца услуга. 

 

Пружање услуга се уговара за период од једне године. Уговор може престати и пре истека 

наведеног периода утрошком средстава Наручиоца у износу који је Финансијским планом и 

Планом набавки за 2020. годину планиран за предметну набавку, о чему ће Наручилац писмено 

обавестити  Пружаоца услуга. Уговор може престати и пре истека рока на који је уговорен, уколико 

Наручилац није задовољан квалитетом извршених услуга. 

 

Пружалац услуга је обавезан да пружене услуге обави квалитетно и савесно у складу са прописима 

и правилима професије. 

 

Цена 

 

Понуђач исказује цену у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 

трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке. 

Цена је фиксна и не може се мењати за време трајања уговора.  

У случају рачунске грешке између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.  

 

Важност понуде 

 

Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана истека рока за достављање понуде. У случају да 

понуђач наведе краћи рок вaжења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Наручилац 

може затражити од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за 

продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

 

Начин плаћања 

 

Понуђач ће наручиоцу испостављати фактуре са обрачунатим износом по извршеној услузи 

поправке или замени делова. Пружалац услуга ће у рачуну фактурисати посебно вредност услуга 

поправке, а посебно вредност замењених резервних делова. 

 

Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од датума факутурисања. 

 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева авансно плаћање. 

 

Критеријум за доделу уговора 

 

Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума најниже понуђене укупне цене. 

 

 
 

 



Резервни критеријум 

 

Уколико две или више прихватљивих понуда имају исту укупну цену, повољнија је она понуда 

понуђача који је понудио укупну нижу цену за резервне делове. 

 

У случају да су сви напред наведени елементи понуде идентични, биће прихваћена понуда 

понуђача који понуди нижу укупну цену радног сата. 

 

Напомене:  

 

Наручилац је у табели: Образац структуре понуде, исказао јединичне количине ради упоређивања 

понуда, док ће се замена резервних делова вршити у складу са реалним потребама Наручиоца. 

Замена резервних делова који су специфицирани у понуди ће се обављати по ценама датим у 

понуди које су фиксне за време трајања уговора.  

 

У случају да је потребна замена резервних делова који нису специфицирани у понуди – Образац 

структуре понуде, Пружалац услуга је дужан да о томе обавести Корисника услуга и достави 

важећи ценовник овлашћеног дистрибутера/увозника за наведени резевни део, као и да прибави 

писану сагласност Наручиоца за уградњу резервног дела. У овом случају укупна цена за наведени 

резервни део коју понуди Извршилац не може бити већа од 5% од важећег ценовника овлашћеног 

дистрибутера/увозника за наведени резевни део. 

 

Пружалац услуга је дужан да понуди оригиналне резервне делове или еквивалент. 

 

Увид у стање фотокопир апарата чија поправка са заменом резервних делова је предмет набавке 

може се извршити у договору са Кристианом Ајанди, на тел. 011/2075-108. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр. ____________ од _______.2020. године за набавку услуга поправке са заменом 

резервних делова фотокопир апарата   

 

 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  

у динарима 

ЈАВНА НАБАВКА 

Услуге поправке и резервни делови за рачунарску и осталу опрему, ЈН.МВ.–14/19 

Партија 2. – Поправка са заменом резервних делова за фотокопир апарате 

 

Укупна цена радног часа без ПДВ-а  

 

 
 

 

Укупна цена радног часа са ПДВ-ом 

 

 

 

Укупна цена резервних делова без ПДВ-а 

 

 

 

Укупна цена резервних делова са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок и начин плаћања (не може бити краћи од 

15 дана, нити дужи од 45 дана) 

 

 

 

Рок важења понуде (минимално 60 дана) 

 

 

 

Рок за извршење услуге 

 

 

 

Гарантни период за услуге (минимум 6 месеци) 

 

 

 

Место и начин испоруке 

 

 

  

 

Место:_____________                                                                                                Понуђач: 

 

Датум:_____________                                                                                  _____________________                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУДЕ  

 

 

ЦЕНЕ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ФОТОКОПИР АПАРАTE  

Поправка са заменом резервних делова за фотокопир апарате  

Ред. 

бр. 

Резервни део 

по комаду 
Произвођач/Модел 

Цена по комаду 

без ПДВ-а 

Цена по комаду 

са ПДВ-ом 
Гарантни рок 

1. Бубањ јединица 

Canon iR5055    

Canon iR3245    

Canon 1600    

2. Брисач бубња 

Canon iR5055    

Canon iR3245    

Canon 1600    

3. Решетке короне 

Canon iR5055    

Canon iR3245    

Canon 1600    

4. Жица короне 

Canon iR5055    

Canon iR3245    

Canon 1600    

5. 
Сепаратори 

телефонског ваљка 

Canon iR5055    

Canon iR3245    

Canon 1600    

6. Девелопер 

Canon iR5055    

Canon iR3245    

Canon 1600    

7. Уљна ролна 

Canon iR5055    

Canon iR3245    

Canon 1600    

8. Ваљак телефонски 

Canon iR5055    

Canon iR3245    

Canon 1600    

9. Ваљак силиконски 

Canon iR5055    

Canon iR3245    

Canon 1600    

10. Лежај телефонски 

Canon iR5055    

Canon iR3245    

Canon 1600    

11. Лежај силиконски 

Canon iR5055    

Canon iR3245    

Canon 1600    

12. 
Предњи гурачи 

хартије 

Canon iR5055    

Canon iR3245    

Canon 1600    

13. Сепаратор 

Canon iR5055    

Canon iR3245    

Canon 1600    



14. Друк ваљак 

Canon iR5055    

Canon iR3245    

Canon 1600    

15. 
Бубањ отиска са 

ситом 

Canon iR5055    

Canon iR3245    

Canon 1600    

16. Гумице излагајуће 

Canon iR5055    

Canon iR3245    

Canon 1600    

17. Web траке 

Canon iR5055    

Canon iR3245    

Canon 1600    

18. Фиксирана фолија 

Canon iR5055    

Canon iR3245    

Canon 1600    

19. 
Ваљак за 

наелектрисање 

Canon iR5055    

Canon iR3245    

Canon 1600    

20. Зупчаник погонски 

Canon iR5055    

Canon iR3245    

Canon 1600    

21. АДФ - ролница 

Canon iR5055    

Canon iR3245    

Canon 1600    

22. АДФ - трака 

Canon iR5055    

Canon iR3245    

Canon 1600    

23. 
Девелопер станица 

 

 

Canon iR5055    

Canon iR3245    

Canon 1600    

24. 
Сепарациони 

повлакач 

Canon iR5055    

Canon iR3245    

Canon 1600    

25. Трансфер трака 

Canon iR5055    

Canon iR3245    

Canon 1600    

26. 
Брисач трансфер 

трака 

Canon iR5055    

Canon iR3245    

Canon 1600    

27. Трансфер ролер 

Canon iR5055    

Canon iR3245    

Canon 1600    

28. Термистор 

Canon iR5055    

Canon iR3245    

Canon 1600    

      

      



29. 
Сепарациони 

повлакач АДФ-а 

Canon iR5055    

Canon iR3245    

Canon 1600    

30. 
Биксна тефлонског 

ваљка 

Canon iR5055    

Canon iR3245    

Canon 1600    

31. 
Биксна силиконског 

ваљка 

Canon iR5055    

Canon iR3245    

Canon 1600    

32. 
Зупчаник тефлонског 

ваљка 

Canon iR5055    

Canon iR3245    

Canon 1600    

33. Магнетни ваљак 

Canon iR5055    

Canon iR3245    

Canon 1600    

34. 
Дистанцер магнетног 

ваљка 

Canon iR5055    

Canon iR3245    

Canon 1600    

35. 
Спирала отпадног 

тонера 

Canon iR5055    

Canon iR3245    

Canon 1600    

36. 
Картица функције за 

штампу преко мреже  

Canon iR5055    

Canon iR3245    

Canon 1600    

37. Трансфер корона 

Canon iR5055    

Canon iR3245    

Canon 1600    

38. Аlu чистач   

Canon iR5055    

Canon iR3245    

Canon 1600    

39. Носач тонера 

Canon iR5055    

Canon iR3245    

Canon 1600    

40. Подлога АДФ-а   

Canon iR5055    

Canon iR3245    

Canon 1600    

41. PICK-UP склоп 

Canon iR5055    

Canon iR3245    

Canon 1600    

42. Хефталица Canon iR5055    

      

УКУПНО    

 

 

 

 

 



 

ЦЕНА РАДНОГ ЧАСА  

УСЛУГА 
Цена радног часа  

без ПДВ-а 

Цена радног часа  

са ПДВ-ом 

Поправка фотокопир апарата   

Долазак   

УКУПНО   

 

 

 

 

Место:_____________                                                                                                Понуђач: 

 

Датум:_____________                                                                                     _____________________                                                         


