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Куршумлија

Нa основу члaнa 63. Зaконa о јaвним нaбaвкaмa (''Сл. глaсник РС'', бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) комисија за јавну набавку добара - Набавка канцеларијског материјала
по партијама, ЈНМВ-50/2017, врши следеће
ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈНМВ 50/2017
Потенцијални понуђачи благовремено су поставили наручиоцу слећа питања:
1. Да ли сте сигурни да Вам треба овај образац од 120гр (то је већ картон), неки максимум
на ком се ради је папир од 70-80гр
56
Омот списа 120г
ком.
7500
2. Спецификацијом тонера које треба понудити предвиђа се да се неки тонери (ОКИ И
ДЕВЕЛОП) понуде обавезно у оригиналу. Обзиром на учестало некоректно понашање и
наручиоца и понуђача, у циљу заштите објективног интереса наручиоца и коректних
понуђача, а поучени искуством из прошлогодишње набавке, како би се избегло давање
цена које немајуникакве везе са захтеваним тонерима, а затим давање некоректних изјава,
потенцијални понуђач је предложио да документација буде допуњена захтевом да
понуђачи ѕа оригиналне тонере треба да прибаве потврду произвођачада је понуђач
овлашћен да по овој јавној набавци понуди оригиналне тонере.
Комисија врши следеће допуне конкурсне документације:
1. На страници број 6/50 конкурсне документације, у заглављу “3. ТЕХНИЧКА
СПЕЦИФИКАЦИЈА“, у делу спецификације за „Партија 1. Канцеларијски материјал за
потребе општине Куршумлија“, уместо:
Омот списа 120г

56.

ком.

7500

Треба да стоји:
56.
56а

Омот списа 100-120г
Омот списа 70-80г

ком.
ком.

1500
6000

На страници број 17/50 конкурсне документације, у заглављу “ 6.1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ –
добра - Набавка канцеларијског материјала по партијама“, у делу спецификације за
„Партија 1. Канцеларијски материјал за потребе општине Куршумлија“, уместо:
1

56. Омот списа 120г

ком.

7500

ком.
ком.

1500
6000

Треба да стоји:
56.
56а

Омот списа 100-120г
Омот списа 70-80г

2. Имајући у виду да наручилац тренутно располаже одређеном залихом тонера у
оригиналу за наведене штампаче до краја истека гарантног рока, на страницама број 9/50 и
10/50 конкурсне документације, у заглављу “3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА“, у
делу спецификације за „Партија 2. Тонери за потребе општине Куршумлија“, уместо:

15.

Тонер за штампач марке DEVELOP INEO 164, 165, 185 –
паковање 2/1 (обавезно у оригиналу)

пак.

12

19.

Тонер за штампач марке ОКИ C511 dn – паковање 1/1,
ЦРНИ, минимални број копија 3000
(обавезно у оригиналу)
Тонер за штампач марке ОКИ C511 dn – паковање 1/1, У
БОЈИ, минимални број копија 1800
(обавезно у оригиналу)

ком.

5

ком.

4

20.

Треба да стоји:
15. Тонер за штампач марке DEVELOP INEO 164, 165, пак.
185 – паковање 2/1 (компатибилни – for use
нерециклирани тонер)

35

19. Тонер за штампач марке ОКИ C511 dn – паковање ком.
1/1, ЦРНИ, минимални број копија 3000
(компатибилни – for use нерециклирани тонер)
20. Тонер за штампач марке ОКИ C511 dn – паковање ком.
1/1, У БОЈИ, минимални број копија 1800
(компатибилни – for use нерециклирани тонер)

5

4

На страницама број 20/50 и 21/50 конкурсне документације, у заглављу “6.2. ПАРТИЈА 2
Тонери за потребе општине Куршумлија“, у делу спецификације за „Партија 2.
Тонери за потребе општине Куршумлија“, уместо:

15. Тонер за штампач марке DEVELOP INEO 164, 165, пак.
185 – паковање 2/1 (обавезно у оригиналу)
2

12

3

