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Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку добара рисовани и
компјутерски папир број ЈН 01/2014 год. за потребе Пореске управе, Сектора за
материјалне ресурсе, Регионалног одељења Београд у отвореном поступку.
На основу члана 54. став 12. и члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама дајемо
измену и допуну конкурсне документације и то:
1.На страни 10 од 31, у делу 4.2. ДОДАТНИ УСЛОВ (члан 76. став 1. ЗЈН )
1. Понуђач је у обавези да ДОСТАВИ УЗОРКЕ рисованог и компјутерског
папира ради тестирања квалитета, оверене потписом и печатом одговорног лица понуђача
и обезбеди доказе према следећим наводима:
 Високи каро – доставити рис у паковању 1/500
 део 1/500 мења се и гласи 1/250
У прилогу „Страна 10 од 31“.
У осталом делу текст остаје непромењен.
2.У делу понуде (страна 21 од 31) у табеларном приказу папира колона „јед. мере“ за
Високи каро пресавијени, одштамапани стоји 1/500. Мења се и гласи 1/250.
У прилогу „Страна 21 од 31“
У осталом делу текст остаје непромењен.

За Комисију
...................................
.....................................
Нада Млаџић

4.2. ДОДАТНИ УСЛОВ (члан 76. став 1. ЗЈН )
1. Понуђач је у обавези да ДОСТАВИ УЗОРКЕ рисованог и компјутерског
папира ради тестирања квалитета, оверене потписом и печатом одговорног лица понуђача
и обезбеди доказе према следећим наводима:
 узорак за Копир папир А4 – доставити рис у паковању 1/500
 узорак за Копир папир А3 – доставити рис у паковању 1/500
 Компјутерски папир А4 1+0 ( 30 преклопа)
 Компјутерски папир А4 1+1 ( 30 преклопа)
 Компјутерски папир А4 1+2 ( 30 преклопа)
 Високи каро – доставити рис у паковању 1/250
Узорке доставити на адресу Министарство финансија, Пореска управа, Сектор за
материјалне ресурсе, Регионално одељење за материјалне ресурсе Београд, 27. Марта 2832. Београд
Узорци се, враћају понуђачима који нису изабрани.
Понуда за коју нису достављени узорци, неће се узети у разматрање.
Контрола достављених узорака рисованог папира извршиће се пуштањем кроз
ласерски штампач и контролисаће се отисак, да ли постоји лепљење два и више листова,
евентуално гужвање и деформација после изласка из грејача штампача.
Контрола достављених узорака компјутерског папира састојаће се у контроли
перфорације, односно код НЦР са више копија контролисаће се да ли штампач све
примерке добро и подједнако повлачи. Контролисаће се и сечење између страница (да ли
се лако одвајају једна од друге, а да се приликом штампе не цепају).
Понуде чији узорци рисованог и компјутерског папира након контроле не буду
задовољили наведене услове Наручиоца, неће бити разматране, већ ће бити одбијене.
Узорци изабраног понуђача остаће код Наручиоца за све време важења Уговора, како
би Наручилац могао да контролише квалитет испорученог папира, а остали узорци биће
враћени на захтев понуђача.
Понуде које не задовоље све тражене услове Наручиоца, неће бити разматране, већ
ће бити одбијене.
2. Понуђач доставља уз понуду -Оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понудеу висини од 5% вредности понуде, са роком важења 60 дана од дана отварања понуде.
4.3. ПОДИЗВОЂАЧ
Уколико се понуда подноси са подизвођачем у складу са чланом 80. Закона: Понуђач
је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1.
тачке 1) до 4) ЗЈН на начин одређен чланом 77. овог Закона и конкурсном
документацијом, а доказ из члана 75, став 1. тачка 5. ЗЈН за део набавке, који је понуђач
извршити преко подизвођача.
4.4. ГРУПА ПОНУЂАЧА
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став
1.тачке1) до 4) ЗЈН, што доказује достављањем доказа из члана 77. ЗЈН и конкурсне
документације, а додатне услове испуњавају заједно.
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Рисовани и компјутерски папир за потребе Регионалног одељења за материјалне
ресурсе Београд,
према врстама и у количинама:

Р.
број

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Врста папира - формат

Јед.
мере

Потребна
количина

Копир папир А4 – бели,
специфичне тежине 80 гр/м2
Копир папир А3 – бели,
специфичне тежине 80 –гр/м2
Компјутерски папир А4 1+0
(1/2.000 преклопа/кутија)
Компјутерски папир А4 1+1
(1/1000 преклопа/кутија)
Компјутерски папир А4 1+2
(1/750 преклопа/кутија)
Високи каро
пресавијени, одштамапани

рис
1/500
рис
1/500
кутија

26950

кутија

1150

кутија

200

рис
1/250

200

Јединична
цена без
ПДВ-а (са
две
децимале)

Укупна
вредност без
ПДВ-а (са две
децимале)

Укупна
вредност са
ПДВ-ом (са две
децимале)

120
300

Укупно:
1. Укупна вредност без пореза на додату вредност

износи:...........................................................динара
2. Рок испоруке на основу налога Наручиоца је ........................дана, од момента

пријема налога, који не може бити краћи од три дана и дужи од десет дана.
3. Рок важења понуде............................( не може бити краћи од 30 дана од дана отварања
понуда)

Датум

м.п.

____________________
потпис понуђача
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