Број: 725
Датум: 12.02.2019.г.

На основу члана 63. и члана 54. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС
бр.124/2012, бр.14/2015 и 68/2015) комисија сачињава
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр.1
За јавну набавку мале вредности добара бр. 01/2019 –
Канцеларијски материјал
Конкурсна документација се мења на следећи начин:
Конкурсна документација се мења у Поглављу III СПЕЦИФИКАЦИЈА СА
СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ, ПАРТИЈА II – ТОНЕРИ,
која гласи:
ПАРТИЈА 2 – ТОНЕРИ

R.Br.
1
2
3
4
5
6
7
8

Naziv
Toner za HP LaserJet Enterprise M608n HP 37X (CF237X) (original)
Toner za Kyocera ECOSYS P2135dn TK 170 (original)
Toner za HP LaserJet 600 M602 - HP
90A (CE390A) (recikiran) - ili
odgovarajući
Toner za HP LaserJet 1300n - HP13A
(Q2613A) (recikliran) - ili odgovarajući
Toner za HP 1010, 1020 - 12A (recikliran)
- ili odgovarajući
Toner za HP 1006 - 35A (CB435A)
(recikliran) - ili odgovarajući
Toner za HP P2035 - HP05A (CE505A)
(recikliran) - ili odgovarajući
Ribon za EPSON LX-350

J. M.

Količina

kom

5

kom

12

kom

2

kom

2

kom

4

kom

12

kom

20

kom

10

Jed.cena
bez PDV-a

Ukupno

Ukupno bez PDV - a
PDV
Ukupno sa PDV -om
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За тонере од редног броја 3. до редног броја 7. понуђач мора доставити доказе да су
тонери произведени у складу са следећим стандардима или одговарајућим:
ISO 9001;
ISO 14001;
ISO 19752;
LGA;
Наведене карактеристике (квалитет) понуђач је у обавези да докаже достављањем
копија докумената (сертификата) о испуњавању тражених стандарда за произвођаче
понуђених добара, које се достављају уз оверену изјаву-писмо-овлашћење
одговорног лица произвођача да понуђена добра, у свему одговарају захтеваним
стандардима.
За тонерe под редним бројем 1. и 2. понуђач је дужан да понуди добра која морају
бити од произвођача опреме, фабрички нова у оригиналном паковању произвођача робе
и са видљивом ознаком оригиналног паковања на амбалажи (холограм и натпис
оригинал).
Напомена: Наручилац задржава право да прузме мање или веће количине добара
наведених у спецификацији а у оквиру процењене вредности партије. У цену су
укључени и трошкови превоза предметних добара на адресу наручиоца. Процењена
количина добара у спецификацији дата је оквирно, као помоћ понуђачима за
квалитетно формирање цене. Наручилац се не обавезује да ће за време трајања уговора
наручити све процењене количине, већ у зависности од конкретних потреба.
Мењa се и сада гласи:
ПАРТИЈА 2 – ТОНЕРИ
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7
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Naziv
Toner za HP LaserJet Enterprise M608n HP 37X (CF237X) (original)
Toner za Kyocera ECOSYS P2135dn TK 170 (original)
Toner za HP LaserJet 600 M602 - HP
90A (CE390A) (recikiran) - ili
odgovarajući
Toner za HP LaserJet 1300n - HP13A
(Q2613A) (recikliran) - ili odgovarajući
Toner za HP 1010, 1020 - 12A (recikliran)
- ili odgovarajući
Toner za HP 1006 - 35A (CB435A)
(recikliran) - ili odgovarajući
Toner za HP P2035 - HP05A (CE505A)
(recikliran) - ili odgovarajući
Ribon za EPSON LX-350 (original)
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За тонере од редног броја 3. до редног броја 7. понуђач мора доставити доказе да су
тонери произведени у складу са следећим стандардима:
ISO 9001 или одговарајући; сертификат о систему управљања у сагласности са
стандардом система за управљање квалитетом
ISO 14001 или одговарајући; сертификат о систему управљања у сагласности са
стандардом система за управљање животном средином
ISO 19752 или одговарајући; односнo ISO 19798; сертификат за одређивања
перформанси монохроматских и колор тонер кертриџа
STMC или одговарајући; сертификат методе тестирања контроле квалитета
CE или одговарајући; сертификат о усаглашености са ЕМС директивом већа
2014/30/EU
MSDS Report или одговарајући; безбедносни лист за тонер кертриџе и тонер
прах
Наведене карактеристике (квалитет) понуђач је у обавези да докаже достављањем
копија докумената (сертификата) о испуњавању тражених стандарда за произвођаче
понуђених добара, које се достављају уз оверену изјаву-писмо-овлашћење
одговорног лица произвођача да понуђена добра, у свему одговарају захтеваним
стандардима.
За тонерe под редним бројем 1. и 2. понуђач је дужан да понуди добра која морају
бити од произвођача опреме, фабрички нова у оригиналном паковању произвођача
опреме и са видљивом ознаком оригиналног паковања на амбалажи (холограм и натпис
оригинал).
Такође,
понуђачи
су
у
обавези
да
доставе
оверену
ауторизацију/потврду/изјаву од одговорног лица произвођача опреме да су понуђени
тонери оригинални.
Датум

Понуђач
М.П.

________________

______________________

Ова Измена и допуна конкурсне документације је саставни део конкурсне
документације бр.546 од 04.02.2019.г. која је објављена на Порталу јавних набавки
08.02.2019.г.
У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Прилог:
- Измењени образац
ТОНЕРЕ .

III

СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ ЗА
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ПАРТИЈА 2 – ТОНЕРИ

R.Br.
1
2
3
4
5
6
7
8

Naziv
Toner za HP LaserJet Enterprise M608n HP 37X (CF237X) (original)
Toner za Kyocera ECOSYS P2135dn TK 170 (original)
Toner za HP LaserJet 600 M602 - HP
90A (CE390A) (recikiran) - ili
odgovarajući
Toner za HP LaserJet 1300n - HP13A
(Q2613A) (recikliran) - ili odgovarajući
Toner za HP 1010, 1020 - 12A (recikliran)
- ili odgovarajući
Toner za HP 1006 - 35A (CB435A)
(recikliran) - ili odgovarajući
Toner za HP P2035 - HP05A (CE505A)
(recikliran) - ili odgovarajući
Ribon za EPSON LX-350 (original)
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За тонере од редног броја 3. до редног броја 7. понуђач мора доставити
доказе да су тонери произведени у складу са следећим стандардима:
ISO 9001 или одговарајући; сертификат о систему управљања у
сагласности са стандардом система за управљање квалитетом
ISO 14001 или одговарајући; сертификат о систему управљања у
сагласности са стандардом система за управљање животном средином
ISO 19752 или одговарајући; односнo ISO 19798; сертификат за
одређивања перформанси монохроматских и колор тонер кертриџа
STMC или одговарајући; сертификат методе тестирања контроле
квалитета
CE или одговарајући; сертификат о усаглашености са ЕМС директивом
већа 2014/30/EU
MSDS Report или одговарајући; безбедносни лист за тонер кертриџе и
тонер прах
Наведене карактеристике (квалитет) понуђач је у обавези да докаже
достављањем копија докумената (сертификата) о испуњавању тражених
стандарда за произвођаче понуђених добара, које се достављају уз оверену
изјаву-писмо-овлашћење одговорног лица произвођача да понуђена добра,
у свему одговарају захтеваним стандардима.
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За тонерe под редним бројем 1. и 2. понуђач је дужан да понуди добра која
морају бити од произвођача опреме, фабрички нова у оригиналном паковању
произвођача опреме и са видљивом ознаком оригиналног паковања на
амбалажи (холограм и натпис оригинал). Такође, понуђачи су у обавези да
доставе оверену ауторизацију/потврду/изјаву од одговорног лица произвођача
опреме да су понуђени тонери оригинални.
Напомена: Наручилац задржава право да прузме мање или веће количине
добара наведених у спецификацији а у оквиру процењене вредности партије. У
цену су укључени и трошкови превоза предметних добара на адресу наручиоца.
Процењена количина добара у спецификацији дата је оквирно, као помоћ
понуђачима за квалитетно формирање цене. Наручилац се не обавезује да ће
за време трајања уговора наручити све процењене количине, већ у зависности
од конкретних потреба.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

______________________
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