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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Фабрисова 10, Београд

ЈАВНА НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН О-01/2020

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник
Републике Србије'', број 124/2012,14/2015 и 68/2015), а у вези са објављеним Одговором
број 2 и 3, везаним за додатним информацијама и појашњењима, Наручилац Завод за
вредновање квалитета образовања и васпитања врши:

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ, ОТВОРЕНИ ПОСТУПА, ЈН О-01/2020

БЕОГРАД: 26.06.2020
Број: 3-74/12
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ИЗМЕНЕ СЕ ОДНОСЕ НА III ОДЕЉАК ВРСТЕ ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) КОЛИЧИНА И ОПИС
ПЕДМЕТА
Добра – канцеларијски материјал

ОБРАЗАЦ 1

на 5, 6 и 7 страни конкурсне документације која гласи:

III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) – КОЛИЧИНА И
ОПИС ПРЕДМЕТА
добра – канцеларијски материјал

Редни
број

1.

2.

3.

Назив артикла

Јединица
мере
(ЈМ)

Папир A4, (80г/м2, бели, офсетни у оригиналном
паковању, пакован у рис, 500 табака у рису, а 5 рисева
Рис
у кутији
Папир A4 100г/м2. ( бели, офсетни у оригиналном
паковању, пакован у рис, 500 табака у рису, а 5 рисева
Рис
у кутији )
Папир A3, (80г/м2, бели, офсетни у оригиналном
паковању, пакован у рис, 500 табака у рису, а 5 рисева
Рис
у кутији)

Оквирне
количине

200

10

2600

4.

Папир за фотокопирање А4 у боји, 80 гр

Рис

10

5.

Папир натрон, 50х35 цм

Рис

50

6.

Папир натрон, 50х35 цм, 80 гр.

Рис

50

7.

Папир зa дигитaлну штaмпу 160 гр. 250 табака у рису
„Xerox“ или одговарајући
Рис

5

8.

Папир „IVOLASER Digital Blanc“
270 гр. SRA3 - 250 табака у рису или одговарајући

Рис

5

9.

Папир „IVOLASER Digital Blanc“
90 гр. SRA3 - 500 табака у рису или одговарајући

Рис

5
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За артилке под редним бројем 1, 2 и 3 неопходно је доставити технички лист
понуђеног папира и узорке.
Узорак је рис папира за сваку ставку.
Потребно је да папир 80gr бели A4/A3 zadovoljava sledece standarde : (ставке по
редним бројем 1 и 3)

* Grammage ( Gramatura) ISO 536
* Caliper ( Debljina ) ISO 534
* Stifness L&W ( Krutost ) MD ISO 2493
* Stifness L&W ( Krutost ) CD ISO 2493
* Roughness Bendtsen ( Hrapavost/Glatkoca) ISO 8791-2
* CIE Whiteness ( Belina CIE) ISO 11475
* Brightness with UV ( Osvetljenost UV) ISO 2470
* Opacity ( Opacitet/Neprozirnost) ISO 2471
* Moisture ( Vlaga ) ISO 287

80 +/- 2
104 +/- 1.5
125 +/-20
60 +/-10
220
146 +/-3
104 +/-1.5
min 92
4

Потребно је да папир 100 gr бели A4 zadovoljava sledece standarde : (ставкa под редним
бројем 2)

* Grammage ( Gramatura) ISO 536
100 +/- 2
* Caliper ( Debljina ) ISO 534
104 +/- 1.5
* Stifness L&W ( Krutost ) MD ISO 2493
125 +/-20
* Stifness L&W ( Krutost ) CD ISO 2493
60 +/-10
* Roughness Bendtsen ( Hrapavost/Glatkoca) ISO 8791-2
220
* CIE Whiteness ( Belina CIE) ISO 11475
146 +/-3
* Brightness with UV ( Osvetljenost UV) ISO 2470
104 +/-1.5
* Opacity ( Opacitet/Neprozirnost) ISO 2471
min 92
* Moisture ( Vlaga ) ISO 287
4
Саставни део понуде су узорци и технички лист који се достављају истовремено са
понудом до истека рока за подношење понуда.
Узорци и технички лист морају бити посебно паковани са назнаком ''Узорци и технички
лист за јавну набавку број О-01-2020
а на полеђини мора бити назначен назив, број
телефона и адреса понуђача;
- Понуда понуђача који истовремено са понудом не достави тражени узорак и
технички лист или достави узорак и технички лист који не одговара опису из
техничке спецификације биће одбијена као неодговарајућа;
- На упакованим узорцима као и на понуди биће наведен број под којим је понуда
заведена, датум и час пријема узорака;
- Узорци понуђача чија понуда буде изабрана као најповољнија биће задржан код
наручиоца до истека рока важности уговора ради упоређивања појединачних
испорука са достављеним узорком.
Имајући у виду предмет набавке чије потребне количине Наручилац не може унапред
прецизно да одреди, Наручилац задржава право да током реализације уговора са
изабраним понуђачем промени количине појединих добара које су обухваћене набавком,
а према објективним потребама Наручиоца током периода за који се уговор закључује и
средствима која су предвиђена за ову набавку. Укупна вредност уговора (набавке) не
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може прећи процењену вредност набавке, која је дефинисана имајући у виду и средства
која су обезбеђена за реализацију уговора.
Оквирне количине у техничкој спецификацији су дате из разлога да се у складу са
чланом 12. ЗЈН обезбеди једнак положај понуђача приликом одређивања цене, која је
критеријум за избор.
Испорука предметних добара вршиће се сукцесивно, а количину и динамику испоруке
утврђује Наручилац писменим захтевом овлашћеног лица Наручиоца.
Понуђач је дужан да изврши испоруку добара у року од 3 дана од дана пријема писменог
захтева овлашћеног лица Наручиоца. Захтев може бити упућен електронски или на други
начин на који се може утврдити да је примљен.
Место испоруке: Испорука добара вршиће се у Заводу за вредовање квалитета
образовања и васпитања, Београд, Фабрисова број 10.
У цену добара урачунати су сви трошкови укључујући и испоруку.
Напомена: Изабрани Понуђач/Добављач под материјалном и моралном
одговорношћу прихвата обавезу да испоручи предметна добра у складу са
наведеном Техничком спецификацијом.

Датум
_______________

Потпис овлашћеног лица
_________________________________________
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МЕЊА СЕ И ГЛАСИ

ОБРАЗАЦ 1
III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) – КОЛИЧИНА И
ОПИС ПРЕДМЕТА
добра – канцеларијски материјал

Редни
број
1.

2.

Назив артикла

Јединица
мере
(ЈМ)

Папир A4, (80г/м2, бели, офсетни у оригиналном
паковању, пакован у рис, 500 табака у рису, а 5 рисева
Рис
у кутији
Папир A4 100г/м2. ( бели, офсетни у оригиналном
паковању, пакован у рис, 500 табака у рису, а 5 рисева
Рис
у кутији )

Оквирне
количине

200

10

3.

Папир A3, (80г/м2, бели, офсетни у оригиналном
паковању, пакован у рис, 500 табака у рису, а 5 рисева
Рис
у кутији)

4.

Папир за фотокопирање А4 у боји, 80 гр

Рис

10

5.

Папир натрон, 50х35 цм

Рис

50

6.

Папир натрон, 50х35 цм, 80 гр.

Рис

50

7.

Папир зa дигитaлну штaмпу 160 гр. 250 табака у рису
„Xerox“ или одговарајући
Рис

2600

5

8.

Папир „IVOLASER Digital Blanc“
270 гр. SRA3 - 250 табака у рису или одговарајући

Рис

5

9.

Папир „IVOLASER Digital Blanc“
90 гр. SRA3 - 500 табака у рису или одговарајући

Рис

5

За артилке под редним бројем 1, 2 и 3 неопходно је доставити технички лист
понуђеног папира и узорке.
Узорак је рис папира за сваку ставку.
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Потребно је да папир 80gr бели A4/A3 задовољава следеће стандарде : (ставке под
редним бројем 1 и 3)
* Grammage ( Gramatura) ISO 536
80 +/- 3 %
* Caliper ( Debljina ) ISO 534
min. 100 mikrona
* Stifness L&W ( Krutost ) MD ISO 2493
min. 110 mN
* Stifness L&W ( Krutost ) CD ISO 2493
min. 40 mN
* Roughness Bendtsen ( Hrapavost/Glatkoca) ISO 8791-2 275 ml/min
* CIE Whiteness ( Belina CIE) ISO 11475
146 +/-5
* Brightness with UV ( Osvetljenost UV) ISO 2470
104% +/-2
* Opacity ( Opacitet/Neprozirnost) ISO 2471
min. 92%
* Moisture ( Vlaga ) ISO 287
4.5% +/-0.2
Потребно је да папир 100 gr бели A4 задовољава следеће стандарде: (ставкa под
редним бројем 2)
* Grammage ( Gramatura) ISO 536
100 +/- 4
* Caliper ( Debljina ) ISO 534
105 +/- 5
* CIE Whiteness ( Belina CIE) ISO 11475
160 +/-4
* Brightness with UV ( Osvetljenost UV) ISO 2470
110 +/-2
* Opacity ( Opacitet/Neprozirnost) ISO 2471
96 +/-3
* Moisture ( Vlaga ) ISO 287
4 +/-2
Саставни део понуде су узорци и технички лист који се достављају истовремено са
понудом до истека рока за подношење понуда.
Узорци и технички лист морају бити посебно паковани са назнаком ''Узорци и технички
лист за јавну набавку број О-01/2020
а на полеђини мора бити назначен назив, број
телефона и адреса понуђача;
- Понуда понуђача који истовремено са понудом не достави тражени узорак и
технички лист или достави узорак и технички лист који не одговара опису из
техничке спецификације биће одбијена као неодговарајућа;
- На упакованим узорцима као и на понуди биће наведен број под којим је понуда
заведена, датум и час пријема узорака;
- Узорци понуђача чија понуда буде изабрана као најповољнија биће задржан код
наручиоца до истека рока важности уговора ради упоређивања појединачних
испорука са достављеним узорком.
Имајући у виду предмет набавке чије потребне количине Наручилац не може унапред
прецизно да одреди, Наручилац задржава право да током реализације уговора са
изабраним понуђачем промени количине појединих добара које су обухваћене набавком,
а према објективним потребама Наручиоца током периода за који се уговор закључује и
средствима која су предвиђена за ову набавку. Укупна вредност уговора (набавке) не
може прећи процењену вредност набавке, која је дефинисана имајући у виду и средства
која су обезбеђена за реализацију уговора.
Оквирне количине у техничкој спецификацији су дате из разлога да се у складу са
чланом 12. ЗЈН обезбеди једнак положај понуђача приликом одређивања цене, која је
критеријум за избор.
Испорука предметних добара вршиће се сукцесивно, а количину и динамику испоруке
утврђује Наручилац писменим захтевом овлашћеног лица Наручиоца.
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Понуђач је дужан да изврши испоруку добара у року од 3 дана од дана пријема писменог
захтева овлашћеног лица Наручиоца. Захтев може бити упућен електронски или на други
начин на који се може утврдити да је примљен.
Место испоруке: Испорука добара вршиће се у Заводу за вредовање квалитета
образовања и васпитања, Београд, Фабрисова број 10.
У цену добара урачунати су сви трошкови укључујући и испоруку.
Напомена: Изабрани Понуђач/Добављач под материјалном и моралном
одговорношћу прихвата обавезу да испоручи предметна добра у складу са
наведеном Техничком спецификацијом.

Датум
_______________

Потпис овлашћеног лица
_________________________________________

8

Измене и допуне конкурсне документације број 1 представљају саставни део конкурсне
документације јавне набавке канцеларијски материјал отворени поступак ЈН О-01/2020
Све остало у конкурсној документацији остаје непромењено.
Приликом подношења понуда, Понуђачи подносе понуду на обрасцу за техничку
спецификацију у складу са извршеним Изменама и допунама конкурсне документације
на Обр. 1 са назнаком ''МЕЊА СЕ И ГЛАСИ.''
Напомена: С обзиром да Наручилац врши измену и допуну Конкурсне документације у
року краћем од 8 дана, истовремено продужава рок за достављање понуда, до дана
06.07.2020. године до 10:00 часова.
Јавно отварање понуда извршиће се последњег дана рока за подношење понуда тј. дана
06.07.2020. године у 10:30 часова.

Комисија за предметну набавку

