ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Назив органа који
спроводи поступак:

Управа за заједничке послове републичких органа
као тело за централизоване јавне набавке

Адреса:

Београд, Немањина 22-26

Интернет страница:

www.uzzpro.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне
набавке:

Отворени поступак –
централизована јавна набавка број 7/2019

Врста предмета:

Добра

Опис предмета
набавке, назив и
ознака из општег
речника набавке:
Закључење оквирног
споразума и време
трајања оквирног
споразума:

Предмет централизоване јавне набавке је набавка
канцеларијског материјала.
Назив и ознака из општег речника јавних набавки:
30192000-1 Канцеларијски материјал.

Измена конкурсне
документације:

Јавна набавка се спроводи као централизована јавна
набавка, ради закључења оквирног споразума са
једним понуђачем, на период од две године.
Поступајући на основу члана 63. став 1. и 2. Закона
о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) Управа за заједничке
послове републичких органа врши измену
конкурсне документације у Партији 1 на страни 117
од 174 и у Партији 2 на страни 118 од 174, у складу
са Појашњењем 1 од 08.03.2019. године.
У осталом делу конкурсна документација остаје
неизмењена.
Потребно је понуду сачинити на измењеним
странама конкурсне документације које се налазе у
прилогу.

Лице за контакт:

Мила Сашић, телeфон 011/2658-875

Страна 117 од 174
СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Понуђач попуњава све ставке из обрасца спецификације
са структуром понуђене цене

ПАРТИЈА 1 - Папир за фотокопирање А4 80гр/м2
Ред.
бр.
1

1.

Назив произвођача и техничке карактеристике
понуђеног папира
3
4

Назив производа и техничке карактеристике
2
Папир за фотокопирање А4 80гр/м2 1/500

Произвођач:

- Thickness(microns)/Дебљина (микрона) ISO
534 – 110 μm

Дебљина:

- Brightness ISO%/Рефлексивост по ISO 2470-2
% - 112%

Рефлексивост:

- CIE Witeness/Белина при CIE ISO 11475 –
169

CIE белина:

- Opacity%/Непрозирност % ISO 2471 – 95%

Непрозирност

- Roughness Bendtsen ml/min/ Храпавост по
Bendtsen - y ml/min ISO 8791-2 - 120 ml/min

Храпавост:

- Abs. Moisture % / Апc. Влага % ISO 287 - 4%

Апc. Влага:

Јединица
мере
5
рис

Оквирна количина
6

Јединична цена
без ПДВ-а
7

Јединична цена
са ПДВ-ом
8

919.795

Доказ: Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал потврду
произвођача фотокопир папира о техничким карактеристикама понуђеног
фотокопир папира А4 и А3. Документ мора бити потписан и оверен од стране
овлашћеног лица произвођача фотокопир папира и насловљен на Управу за
заједничке послове републичких органа и предметну набавку.
Произвођач понуђених добара мора поседовати FSC сертификат.
Понуђач је дужан да достави копију важећег сертификата којим се доказује да је
произвођач понуђених добара сертификован према FSC стандарду.
Уколико се документи достављају на страном језику потребно је
доставити превод на српски језик оверен од стране судског тумача.
Потпис овлашћеног лица
М.П.

Управа за заједничке послове републичких органа,
Београд, Немањина 22-26 – ЦЈН 7/2019

Страна 118 од 174
ПАРТИЈА 2 - Папир за фотокопирање А3 80гр/м2
Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца спецификације
Ред.
бр.
1

2
Папир за фотокопирање А4 80гр/м2 1/500

Произвођач:

- Th ickness(microns)/Дебљина (микрона) ISO 534 - 110
μm

1.

Назив произвођача и техничке карактеристике
понуђеног папира
3
4

Назив производа и техничке карактеристике

Дебљина:

- Brightness ISO%/Рефлексивост по ISO 2470-2 % - 112%

Рефлексивост:

- CIE Witeness/Белина при CIE ISO 11475 – 169

CIE белина:

- Opacity%/Непрозирност % ISO 2471 – 95%

Непрозирност

- Roughness Bendtsen ml/min/ Храпавост по Bendtsen - y
ml/min ISO 8791-2 - 120 ml/min

Храпавост:

- Abs. Moisture % / Апc. Влага % ISO 287 - 4%

Апc. Влага:

Јединица
мере
5

Оквирна
количина
6

рис

24.155

Јединична цена
без ПДВ-а
7

Јединична цена
са ПДВ-ом
8

Доказ: Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал потврду
произвођача фотокопир папира о техничким карактеристикама понуђеног
фотокопир папира А4 и А3. Документ мора бити потписан и оверен од стране
овлашћеног лица произвођача фотокопир папира и насловљен на Управу за
заједничке послове републичких органа и предметну набавку.
Произвођач понуђених добара мора поседовати FSC сертификат.
Понуђач је дужан да достави копију важећег сертификата којим се доказује да је
произвођач понуђених добара сертификован према FSC стандарду.
Уколико се документи достављају на страном језику потребно је
доставити превод на српски језик оверен од стране судског тумача.

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Управа за заједничке послове републичких органа,
Београд, Немањина 22-26 – ЦЈН 7/2019

