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КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
у поступку јавне набавке добара мале вредности
рачунарски материјал-тонери редни број 27/2019

1/3

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/12, 14/15 и 68/15), наручилац мења Конкурсну документацију број: 404-02-88/201912/3 од 24. октобра 2019. године, како следи:
1.У конкурсној документацији у делу III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у делу додатни услов Технички капацитет
капацитет под бројем 7.1 мења се „Да понуђач поседује акредитован сертификат“
тако да сада гласи “ да произвођач понуђених тонера има важеће сертификате“
и у делу докази мења се „Kопије сертификата: ISO 9001:2015 или одговарајуће, ISO
14001:2015 или одговарајуће, STMC или одговарајуће, LGA (најмање за једну групу
монохроматских и једну групу тонера у боји) или одговарајуће, DIN33870 ½ Аудит
извештај (Audit Report), ISO извештај (израђен од стране акредитоване лабораторије
или акредитоване лабораторије произвођача – обим акредитације лабораторије мора
гласити на стандарде ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798 (обавезно доставити акредитацију
уз ISO извештаје) за сваки понуђени модел тонер касете у складу са ISO/IEC 19752 или
одговарајуће, ISO/IEC 19798 или одговарајуће и оверена изјава произвођача да
поседује Безбедоносни лист (MSDS/SDS) за сваки понуђени еквивалентни производ из
спецификације, којим се потврђује да је сваки појединачно понуђени еквивалентни
производ, произведен у складу са REACH европском регулативом о безбедности
производа по људско здравље и животну средину или одговарајуће, а пре потписивања
Уговора“ тако да сад гласи “ достављањем оригиналне изјаве произвођача понуђеног
тонера у којој потврђује да је понуђач у овом поступку јавне набавке понудио тонере
произведене у складу са ISO 9001:2015 (Quality management systems – Requirements /
Системи менаџмента квалитетом – Захтеви), ISO 14001:2015 (Environmental
management systems – Requirements with guidance for use / Системи менаџмента
животном средином – Захтеви са упутством за коришћење), ISO/IEC 19752
(Information technology – Method for the determination of toner cartridge yield for
monochromatic electrophotographic printers and multi-function devices that contain printer
components / Информациона технологија – Метода за одређивање капацитета тонер
кертриџа за монохроматске електрофотографске штампаче и мултифункционалне
уређаје који садрже компоненте штампача), ISO/IEC 19798 (Method for the
determination of toner cartridge yield for colour printers and multi-function devices that
contain printer components / Информациона технологија – Метода за одређивање
капацитета тонер кертриџа за штампаче у боји и мултифункционалне уређаје који
садрже компоненте штампача), DIN 33870 ½ (Audit report / Извештај инспекцијског
надзора), LGA, STMC (Комитет за стандардизацију метода за тестирање) и REACH
европском регулативом о безбедности производа по људско здравље и животну
средину (According to Regulation EC No 1907/2006 REACH / Према Директиви ЕУ бр.
1907/2006 REACH) – SDS (Safety Data Sheet / Безбедносни лист) и MSDS (Material Safety
Data Sheet / Безбедносни лист).“
2. У конкурсној документацији у поглављу I Општи подаци о јавној набавци, у тачки 6.
уместо датума 04. новембар 2019. године ставља се датум 05. новембар 2019. године.
3. У конкурсној документацији у поглављу I Општи подаци о јавној набавци, у тачки 7.
уместо датума 04. новембра 2019. године ставља се датум 05. новембра 2019. године.
4. У конкурсној документацији у делу III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, под бр. 5. Упутство како се доказује испуњеност
услова из чл. 75. и 76. Закона, у табели доказа које ће наручилац захтевати пре
доношења одлуке о додели уговора, везано за доказе под редним бројем 2. и 3. датум

2/3

„после 04. септембра 2019. године“ се замењује датумом „после 05. септембра 2019.
године“.
5.У свему осталом Конкурсна документација остаје неизмењена.
6.Ове измене чине саставни део Конкурсне документације и понуђач је дужан да своју
понуду поднесе у складу са њима.
објавити:
- на Порталу јавних набавки
- на интернет страници наручиоца
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