Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Сектор за материјалне ресурсе
Регионално одељење Ниш
Број: 2-Н 500-404-01-00152/2014-G5008-5-7
Датум: 04.04.2014. године

ПРЕДМЕТ:
Измена
конкурсне
документације
500-404-01-00152/2014-G5008-5 од 11.03.2014. године

за

јавну

набавку

број
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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама, вршимо измену конкурсне документације за
јавну набавку добара оригиналних тонера и оригиналних и/или неоргиналних тонере, рибона и
фотокондуктора за ласерске и матричне штампаче и апарате за копирање, настале због техничке
грешке, и то на следећи начин:

1.
На страни 3 у садржају мења се:
Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем – образац 2, 2а, 21б и 2в, Модел уговора – образац
10, 10а, 10б и 10в, Образац структуре ценe са упутством како да се попуни – образац 11, 11а, 11б
и 11в, Образац трошкова припреме понуде – образац 12, 12а, 12б и 12в, Изјава понуђача и
понуђача из групе дата под кривичном и материјалном одговорношћу о техничким
карактеристикама производа (партија 4) – образац 13 и 13а и Образац изјаве о поштовању
обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона - /понуђача, подизвођача, понуђача из групе/- образац 14, 15 и 16
треба да стоји
Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем – образац 2, 2а, 2б и 2в, Модел уговора – образац
7, 7а, 7б и 7в, Образац структуре ценe са упутством како да се попуни – образац 8, 8а, 8б и 8в,
Образац трошкова припреме понуде – образац 9, 9а, 9б и 9в, Изјава понуђача и понуђача из групе
дата под кривичном и материјалном одговорношћу о техничким карактеристикама производа
(партија 4) – образац 10 и 10а и Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона /понуђача, подизвођача, понуђача из групе/- образац 11, 12 и 13.

2.

На страни 22 конкурсне документације под тачком 18.2. стоји
Рок плаћања изражен у броју дана, не може бити краћи од 20 дана, нити дужи од 45 дана, по
извршеној услузи. У обрасцу понуде потребно је заокружити једну од понуђених опција.
Број дана
Број бодова

а треба да стоји

20
2

35
5

45
10

Рок плаћања изражен у броју дана, не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 35
дана, по извршеној услузи. У обрасцу понуде потребно је заокружити једну од
понуђених опција.
Број дана
Број бодова

3.
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5

35
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Додају се Обрасци изјаве о независној понуди - образац 14, 14а, 14б и 14в

ПРИЛОГ: 1) Измењене стране број 3 и 22 конкурсне документације и Додати обрасци (изјаве о
независној понуди)

Конкурсна документација садржи:

Поглавље
I
II

III

IV
V
VI

VII
VIII

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис
добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције
квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке
добара,
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и
76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих
услова

Страна
4-6
6,7
7-8

9-12

Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде – образац 1, 1a, 1б и 1в;
Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем – образац 2, 2а, 2б и 2в;
Изјава о ангажовању подизвођача – образац 3, 3а, 3б и 3в;
Општи подаци о подизвођачу – образац 4, 4а, 4б и 4в;
Општи подаци о члану групе понуђача – образац 5, 5а, 5б и 5в;
Изјава члана групе који подноси зајед.понуду – образац 6, 6а, 6б и 6в;
Модел уговора – образац 7, 7а, 7б и 7в
Образац структуре ценe са упутством како да се попуни – образац 8, 8а, 8б и 8в

13-24
25-44
45-48
59-52
53-56
57-60
61-64
65-80

Образац трошкова припреме понуде – образац 9, 9а, 9б и 9в
Изјава понуђача и понуђача из групе дата под кривичном и материјалном
одговорношћу о техничким карактеристикама производа (партија 4) – образац
10 и 10а

86-89

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона - /понуђача,
подизвођача, понуђача из групе/- образац 11, 12 и 13
Образац изјаве о независној понуди - образац 14, 14а, 14б и 14в
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81-85

90,91

92-94
95-98

18.2.
Рок плаћања рачуна .................................................................................................. до 10 бодова
(рок плаћања за целокупну количину добара из предмета јавне набавке, или за сваку партију
посебно)
Рок плаћања изражен у броју дана, не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 35 дана, по
извршеној услузи. У обрасцу понуде потребно је заокружити једну од понуђених опција.
Број дана
Број бодова

15
2

35
5

45
10

18.3. Рок испоруке прве транше....................................................................................... до 10 бодова
(рок испоруке прве транше за сваку од четири партије)
15 дана

25 дана

35 дана

10

5

2

19. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у
ситуацији када постоје две или више понуда са истим бројем пондера (бодова) или истом
понуђеном ценом
Уколико приликом рангирања понуда, две или више понуда буду вредноване истим бројем
бодова (пондера), уговор ће се доделити понуђачу који је понудио најкраћи рок испоруке прве транше,
а ако и тада број бодова буде једнак, понуђачу који је понудио најдужи рок плаћања рачуна.
20. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине - Образац изјаве – број 11 у конкурсној документацији.
21. Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси понуђач.
22. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача и број рачуна на
који је подносилац захтева дужан да уплати таксу одређену ЗЈН.
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или
пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено
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Образац 14
Партија 1

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке добара - оригиналних тонера за ласерске штампаче марке Lexmark X
364 DN, са услугом испоруке «F-co» магацин у Нишу, a за потребе Сектора за материјалне
ресурсе, Регионалног одељења Ниш, ЈН број 2-Н поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: ______________

М.П.
___________________________
(потпис овлашћеног лица)
(читко навести име и презиме)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да
је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у
смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку
јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Образац 14a
Партија 2
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке добара - оригиналних тонера за фотокопир апарате марке Canon IR
3235, са услугом испоруке «F-co» магацин у Нишу, a за потребе Сектора за материјалне
ресурсе, Регионалног одељења Ниш, ЈН број 2-Н, поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: ______________

М.П.

___________________________
(потпис овлашћеног лица)
(читко навести име и презиме)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди,наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да
је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у
смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку
јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Образац 14 б

Партија 3

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке добара – оригиналних тонера за апарате за копирање марке
Conika Мinolta- bizhub 163, са услугом испоруке «F-co» магацин у Нишу, са услугом
испоруке «F-co» магацин у Нишу, a за потребе Сектора за материјалне ресурсе,
Регионалног одељења Ниш, ЈН број 2-Н поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.
Датум: ______________
М.П.

___________________________
(потпис овлашћеног лица)
(читко навести име и презиме)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да
је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у
смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку
јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Образац 14 в
Партија 4

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке добара - тонера (оригиналних или неоригиналних) за ласерске
штампаче марке Lexmark и марке HP, фотокондуктора за ласерске штампаче марке Lexmark
E250 и Еpson 6200 и рибона за матричне штампаче марке Epson, са услугом испоруке
«F-co» магацин у Нишу, a за потребе Сектора за материјалне ресурсе, Регионалног одељења
Ниш, ЈН број 2-Н поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.
Датум: ______________
М.П.

___________________________
(потпис овлашћеног лица)
(читко навести име и презиме)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да
је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у
смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку
јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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