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ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације за јавну набавку број 404-02-

259/2018-11 

 

У вези поступка јавне набавке број 404-02-259/2018-11 за доделу уговора о 

набавци рачунарског материјала – тонера, редни број 1.2.5., за коју је позив објављен на 

Порталу Управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs као и на интернет адреси 

Наручиоца www.uzb.minpolj.gov.rs 19.04.2016. године,  Наручиоцу je 06.07.2018. године 

електронском поштом стигао допис потенцијалног понуђача са постављеним 

питањемима следећег садржаја: 

1. У обрасцу структура цена тражи се: 

-  Xerox тонер са ознаком 106R03620. Тражени тонер не долази на тржиште 

Србије дистрибутивним путем, већ тонер са ознаком 106R03621. 

-  тонери са ознакама које тражите за штампач Xerox Versalink C400 нису за 

тржиште РС,  већ тонери са следећим ознакама: 

•         106R03508 black 

•         106R03509 yellow 

•         106R03510 cyan 

•         106R03511 magenta 

Молимо Вас да исправите документацију како би понуђачи могли  да доставе  

прихватљиве понуде. 

2. Молимо вас да потврдите да потврде о оригиналности тонера није потребно 

доставити уз уговор као ни приликом испоруке, с обзиром да исте понуђаци достављају 

уз понуду. 

У вези са тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“ број 124/12, 14/2015, 68/2015), а у складу са конкурсном документацијом, 

Комисија је припремила измену Обрасца структуре цене за Партију 1- Оригинал тонери 

(у прилогу) тако што је изменила ознаке тонера у складу са сугестијом потенцијалног 

понуђача. Извршена је и измена количине потребних тонера. 

Потврду о оригиналности тонера понуђач је дужан да достави уз понуду као доказ 

пословног капацитета у складу са захтевом наручиоца на страни 8/41 у табели  

ДОДАТНИ УСЛОВИ, тачка 2а. Такође, потврду о оригиналности тонера добављач 

доставља уз сваку испоруку добара за све време трајања уговора у складу са чланом 7 

модела уговора који је саставни део конкурсне документације. 

 Имајући у виду наведено Наручилац је продужио рок за подношење понуда тако 

да уместо 17.07.2018. године до 12:00 часова, рок за подношење понуда истиче 

18.07.2018. године у 12:00 часова. Јавно отварање понуда одржаће се дана 18.07.2018. 

године у 13:00  часова у просторијама Управe за заштиту биља, Омладинских бригада 1, 

4.спрат, канцеларија број 416, уз присуство овлашћених представника понуђача.  

 

Напомињемо да све измене, додатне информације и појашњења у вези са 

припремањем понуде представљају саставни део конкурсне документације. 

 

КОМИСИЈА           

 

Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

Управа за заштиту биља 

Омладинских бригада 1, Нови Београд 

Број: 404-02-259/2018-11 

Датум: 09.07.2018. године 

 

http://www.uzb.minpolj.gov.rs/
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Партија 1- Оригинал тонери  

Б) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  

Предмет 

ЈН 

Модел 

штампача/ознака 

тонера 

Ознака Количина 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а  

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 

О
р

и
г
и

н
а

л
н

и
 т

о
н

ер
и

  

XEROX PHASER 

PH 3330 DNI 
106R03621 3     

XEROX 

VERSALINK C 

400N black         

106R03508 5     

XEROX 

VERSALINK C 

400N cyan        

106R03510 3     

XEROX 

VERSALINK C 

400N magenta        

106R03511 3     

XEROX 

VERSALINK C 

400N yellow        

106R03509 3     

HP LASER JET 

M501dn 
CF287A 50     

УКУПНО:   

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

У обрасцу структуре цене наводе се јединичне цене које помножене са количином 

дају укупну цену предмета набавке. Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца 

структуре цене, а укупну цену без и са ПДВ-ом добијену у овом обрасцу уписује у табелу 

под тачком А) на претходној страни. 

Количине тонера су оквирне (процењене) ради упоредивости понуда. Наручилац 

задржава право да одступи од оквирних (процењених) количина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Измена 09.07.2018. године 

 

                                                                                                                                                              

 


