
ЈП Дирекција за планирање и изградњу 
“Краљево” 

Наш број:   

Датум:            

Обрадио/ла:   М.Ђ.

                    
       

     На основу члана 63.Закона  о  јавним набавкама (Службени гласник  РС“  бр.
124/2012  и  Захтева  заинтересованих  понуђача  за  додатним  информацијама  и
појашњењима,  Комисија  за  спровођење  поступка  јавне  набавке  мале  вредности
добара, именована Решењем о образовању комисије (461/2 од 17.03.2015.године),
сачинила је:

                                            ИЗМЕНУ И ДОПУНУ
                                  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 за ЈН број 1.1.2 – Набавка канцеларијског материјала,Партија 1

          На страни 35/44 конкурсне документације, додаје се:
          Техничка спецификација: За кертриџе и тонере, понуђач треба да достави
фотокопије сертификата (  ISO 9001, ISO 14001, ISO 19752, ISO 19798, ISO 24711 и
ISO 24712).
            Као доказ о квалитету добара доставити поменуте сертификате који гласе на
име понуђача или на лице са којим понуђач најмање 6 месеци има закључен уговор
о  пословно  техничкој  сарадњи  о  примени   ISO  система  квалитета  (обавезно
доставити фотокопије  сертификата и  копију важћег  Уговора о  пословно техничкој
сарадњи понуђача и сертификованог произвођача).

          Нови рок,  на  основу члана  63.став  5  Закона  о  јавним  набавкама, за
подношење  понуда за  јавну  набавку  мале  вредности  по  партијама –  Набавка
канцеларијског материјала,ЈН  1.1.2,  је  31.03.2015.године до 12 часова,а отварање
понуда је 31.03.2015.године у 13 часова.

            Ова измена и допуна је саставни део конкурсне документације. 

 С поштовањем 

                                                                                                КОМИСИЈА

      36000 Краљево,   Ул. Хајдук Вељкова бр. 61,   мат. бр. 17001841,   ПИБ 101258220,  т. р.   840-538641-31
      Тел. +38136/ 312-019, 312-181, 312-039, 333-370, фах 036/ 312-061, 333-370, E-mail Office@direkcijakv.net



Р.
бр

НАЗИВ ДОБРА Јед. 
мере

Укупно Једин. 
цена 
без 
ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом

24 Оригинал тонер IR 4570 за 
фотокопир апарат“или 
одговарајући”

ком 4

25 Оригинал тонер Samsung ML-
1640“или одговарајући”

ком 2

26 Оригинал тонер Canon за 
фотокопир апарат IR 1600/GPR-
8“или одговарајући”

ком 5

27 Оригинал кетриџ HP Laser Jet 
1005 35A “или одговарајући”

ком 3

28 Оригинал кетриџ HP Laser Jet 
2005 dn 05A “или одговарајући”

ком 10

29 Оригинал кетриџ HPOffice Jet 
7000 920 black “или 
одговарајући”

ком 5

30 Оригинал тонер Canon IR 1510 
“или одговарајући”

ком 2

31 Оригинал тонер Kyocera TK-170
“или одговарајући”

ком 10

УКУПНО

Техничка  спецификација:  За  кертриџе  и  тонере,  понуђач  треба  да  достави
фотокопије сертификата (ISO  9001,  ISO  14001,  ISO  19752,  ISO  19798,ISO  24711 и
ISO 24712).
Као доказ о квалитету добара доставити поменуте сертификате који гласе на име
понуђача или на лице са којим понуђач најмање 6 месеци има закључен уговор о
пословно техничкој сарадњи о примени  ISO система квалитета (обавезно доставити
фотокопије  сертификата  и  копију важећег  Уговора  о  пословно  техничкој  сарадњи
понуђача и сертификованог произвођача).
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