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Број : 1-02-4047-24/ 19-б
Датум: 21.08.2019.

Београд
Иа основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС", бр. 124/12,
14/15 и 68/15: у даљем тексту: Закон) Комисија зајавну набавку, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ КОНКУРСИЕ ДОКУМЕИТАЦИЈЕ
Мења се конкурсне документација за јавну набавку добара - тонери, редни број
1-02- 4047-24/19, у складу са додатним појашњењем од 21.08.2019. године, на следећи начин:
На страни 15. конкурсне документације, под тачком 1) Подаци о језику на којем
понуда мора бити састављена" брише се „ ц. Сертификати за ИСО стандард, осим српског,
могу бити на другом језику. У случају да су наведена документа на неком другом језику,
мора их пратити тачан превод на српски јези".

У прилогу се налази измењена страна конкурсне документације
У осталом делу конкурсна документација остаје неизмењена.
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Лрилог број 5.
УПУТСТВО ПОПУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИПЕ ПОПУДУ
Упутство понуђачима како да припреме понуду сачињено је на основу члана 61. ЗЈН
(„Службени гласник РС" бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) и на основу члана 8. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова у
поступцимајавник набавки („Службени гласник РС" бр. 86/15).
Упутство садржи податке о зактевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и
услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.

1) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена
а. Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
б. Понуда коју припрема понуђач, као и целокупна кореспонденција и документација у вези са
понудом коју размене понуђач и наручилац, мора бити сачињена на српском језику.

2) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина на који понуда
мора бити сачињена, а посебно у погледу начина попуњавања образаца датих у
конкурсној документацији, односно података који морају бити њихов саставни део.
Понуда се доставља у писаном облику, на обрасцима које понуђач добија од наручиоца
приликом преузимања конкурсне документације.
Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, Понуђач доставља
попуњене читко, јасно и недвосмислено:
Прилог бр.1. - Општи подаци о јавној набавци - Понуђач не попуњава н не доставља
Прилог бр.2. - Критеријуми за доделу уговора - Понуђач не попуњава н не доставља
Прилог бр.3 - Образац Врста, текничке карактеристике (спедификације), квалитет, количина и
опис добара, обезбеlјивање гаранције квалитета, рок и место испоруке - Понуђач попуњава н
досrпавља.
Прилог бр.4. - Образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама и
упутство како се доказује испуњеност тик услова - Лонуђач доставља н попуњава наводећи
податке о документима које доставља уз овај образац као доказе о испуњености услова из чл.
75. и 76. Закона о јавним набавкама.
Прилог бр.5. - Упутство понуђачима како да сачине понуду - Лонуђач не nonytbaвa н не
доставља;
Прилог бр.б. - Образац понуде - Лонуђач достпвља и попуњава тако што у одговарајуће
колоне уноси тражене податке. Све ставке (елементе) из обрасца понуде, понуlјач мора да

попуни.
Понуђач попуњава табеле Б.1, Б.2, Б.3, В.1, В.2 и В.3. у зависности од тога да ли понуђач
даје понуду самостално, са подизвођачем или као заједничку понуду. Непопуњене табеле
понуl"јач не мора да прилаже уз понуду.
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