АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
,,ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
11000 БЕОГРАД, Немањина 6, MБР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
11000 Београд, Немањина 6
e-mail: nabavke.infra@srbrail.rs
Број: 24/2018-2631
Датум: 15.10.2018.
Нa oснoву члaнa 63. стaв 1 Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa (Службeни глaсник РС брoj 124/2015,
14/2015 и 68/2015), нaручилaц врши

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1
У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ВРЕДНОСТИ –
ТАБУЛИР ПАПИР
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 95/18
1. На страни 4/50 конкурсне документације, у тачки 8. Начин подношења понуде и
рок за подношење понуда, мења се пасус 10:
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније
дана 17.10.2018. године до 11:00 часова (по локалном времену), без обзира на начин
подношења и то на адресу: "Инфраструктура железнице Србије" а.д. - Сектор за
набавке и централна стоваришта, ул. Немањина бр. 6, 11000 Београд, Република
Србија – Главна писарница, канцеларија 134, приземље, улаз број IV (улаз из
Бирчанинове).
и гласи:

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније
дана 22.10.2018. године до 11:00 часова (по локалном времену), без обзира на начин
подношења и то на адресу: "Инфраструктура железнице Србије" а.д. - Сектор за
набавке и централна стоваришта, ул. Немањина бр. 6, 11000 Београд, Република
Србија – Главна писарница, канцеларија 134, приземље, улаз број IV (улаз из
Бирчанинове).
2. На страни 4/50 конкурсне документације, у тачки 9. Место, време и начин
отварања понуда, мења се пасус 2 :
Отварање понуда ће се обавити по истеку рока за подношење понуда, односно дана
17.10.2018. године са почетком у 12:00 часова, у просторијама Наручиоца,
"Инфраструктура железнице Србије", а.д. у Београду, Немањина бр.6, канцеларија број
349, I спрат.
и гласи:

Отварање понуда ће се обавити по истеку рока за подношење понуда, односно дана
22.10.2018. године са почетком у 12:00 часова, у просторијама Наручиоца,
"Инфраструктура железнице Србије", а.д. у Београду, Немањина бр.6, канцеларија број
349, I спрат.
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3. На страни 2/3 Позива за подношење понуда за јавну набавку мале
вредности,Табулир папир, јавна набавка број 95/18, у тачки 8. Начин подношења
понуде и рок за подношење понуда, мења се :
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније
дана 17.10.2018. године до 11:00 часова (по локалном времену), без обзира на начин
подношења и то на адресу: "Инфраструктура железнице Србије" а.д. - Сектор за
набавке и централна стоваришта, ул. Немањина бр. 6, 11000 Београд, Република
Србија – Главна писарница, канцеларија 134, приземље, улаз број IV (улаз из
Бирчанинове).
и гласи:

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније
дана 22.10.2018. године до 11:00 часова (по локалном времену), без обзира на начин
подношења и то на адресу: "Инфраструктура железнице Србије" а.д. - Сектор за
набавке и централна стоваришта, ул. Немањина бр. 6, 11000 Београд, Република
Србија – Главна писарница, канцеларија 134, приземље, улаз број IV (улаз из
Бирчанинове).
4. На страни 3/3 Позива за подношење понуда за јавну набавку мале вредности
табулир папира,јавна набавка број 95/18, у тачки 9. Начин подношења понуде и
рок за подношење понуда, мења се:
Отварање понуда ће се обавити по истеку рока за подношење понуда, односно дана
17.10.2018. године са почетком у 12:00 часова, у просторијама Наручиоца,
"Инфраструктура железнице Србије", а.д. у Београду, Немањина бр.6, канцеларија број
349, I спрат.
и гласи:

Отварање понуда ће се обавити по истеку рока за подношење понуда, односно дана
22.10.2018. године са почетком у 12:00 часова, у просторијама Наручиоца,
"Инфраструктура железнице Србије", а.д. у Београду, Немањина бр.6, канцеларија број
349, I спрат.
На страни 6/50 конкурсне документације, у тачки 3.1. Врста, опис, количина и
техничке карактеристике (спецификације) добара која су предмет набавке, мења
се Технички опис:

р.б.
1
2
3
4
5
6

Назив добара
240 x 12 1+0
преклопа)
240 x 12 1+1
преклопа)
240 x 12 1+2
преклопа)
380 x 12 1+0
преклопа)
380 x 12 1+1
преклопа)
380 x 12 1+2
преклопа)

Технички опис

бланко табулир (2000

1+0 табулир папир 70 гр.

бланко табулир (1000

1+1 нцр први лист 56 гр, други
лист 53 гр.
1+2 нцр први лист 56 гр, други
лист 53 гр, трећи лист 57гр.
1+0 табулир папир 70 гр.

бланко табулир (700
бланко табулир (2000
бланко табулир (1000
бланко табулир (700

1+1 нцр први лист 56 гр, други
лист 53 гр.
1+2 нцр први лист 56 гр, други
лист 53 гр,.трећи лист 57 гр.

Јед.
мере

Кол.

кутија

60

кутија

130

кутија

70

кутија

135

кутија

70

кутија

60

и гласи:
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р.б.

Назив добара

1

240 x 12 1+0 бланко табулир (2000
преклопа)

2

240 x 12 1+1 бланко табулир (1000
преклопа)

3

240 x 12 1+2 бланко табулир (700
преклопа)

4

380 x 12 1+0 бланко табулир (2000
преклопа)

5

380 x 12 1+1 бланко табулир (1000
преклопа)

6

380 x 12 1+2 бланко табулир (700
преклопа)

Технички опис
Једнолисна =оригинал примерак
*Хартије Офсет 70 гр/м² (ISO 536)*
Преклопа:2000,перфорација:добра,
белина:висока белина .
Дволисна =оригинал +копија
*Хартије НЦР: I лист(ЦБ) је 80±5%
гр/м² (ISO 536),II лист (ЦФ)је
57±5% гр/м² (ISO536) Број
преклопа:1000,перфорација:добра,
белина:висока белина .
Тролисна =оригинал
+копија1+копија2 *Хартија НЦР:
I лист(ЦБ) је 80±5% гр/м² (ISO
536),II лист (ЦФБ)је 53±5% гр/м²
(ISO536) III лист (ЦФ) је
57±5%гр/м² Број
преклопа:700,перфорација:добра,
белина:висока белина .
Једнолисна =оригинал примерак
*Хартије Офсет 70 гр/м² (ISO 536)*
Преклопа:2000,перфорација:добра,
белина:висока белина .
Дволисна =оригинал +копија
*Хартије НЦР: I лист(ЦБ) је 80±5%
гр/м² (ISO 536),II лист (ЦФ)је
57±5% гр/м² (ISO536) Број
преклопа:1000,перфорација:добра,
белина:висока белина .
Тролисна =оригинал
+копија1+копија2 *Хартије НЦР:
I лист(ЦБ) је 80±5% гр/м² (ISO
536),II лист (ЦФБ)је 53±5% гр/м²
(ISO536), III лист (ЦФ) је
57±5%гр/м² Број
преклопа:700,перфорација:добра,
белина:висока белина .

Јед.
мере

Кол.

кутија

60

кутија

130

кутија

70

кутија

135

кутија

70

кутија

60

Понуђач је у обавези да достави техничке карактеристике папира оверене од стране
произвођача папира.

5. На страни 30/50 конкурсне документације мења се образац понуде (Образац 1.1).
Измењен образац понуде (Образац 1.1) је дат у прилогу.
У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.
Напомена:
Измене и допуне чине саставни део конкурсне документације за јавну набавку мале вредности
табулир папира, јавна набавка број 95/18.
Понуђач је дужан да понуду сачини и поднесе у складу са извршеном изменом и допуном
конкурсне документације. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Комисија за јавну набавку
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(Образац 1.1)
Број понуде:_______________
Датум:_____________________
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ТАБУЛИР ПАПИРА,
Јавна набавка број 95/18
На основу јавног позива за подношење понуда за јавну набавку табулир папира, јавна набавка број 95/18

Назив понуђача:__________________________________________________________
Седиште и адреса понуђача:________________________________________________
Овлашћена особа (потписник уговора):_______________________________________
Овлашћено лице понуђача (за додатне информације и бр. тел.):__________________
Телефон:____________Факс:___________Електронска пошта:____________________
Текући рачун:_________________Матични ______________ПИБ:_________________
Регистарски број:________________Шифра делатности:_________________________
ПДВ број: _______________ Лице за контакт__________________________________

даје понуду како следи (заокружити):
а) самостално
б) заједничка понуда
ц) са подизвођачем
- понуђене цене су фиксне до коначне реализације уговора.
- проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу је
- део предмета набавке који се врши преко подизвођача:

Р.
бр
1

1.

Назив добара и и опис
технички карактеристика
понуђених добара (обавезно
попунити)

Ј.м

Количина

Јединична
цена у РСД без
ПДВ-а

Износ ПДВ
у РСД

Укупна цена у
РСД без ПДВ-а

2

3

4

5

6

7

8 (5*6+7)

240 x 12 1+0 бланко
табулир (2000 преклопа)
Захтеване техничке
карактеристике:

240 x 12 1+0 бланко
табулир (2000 преклопа)
Понуђене техничке
карактеристике:

кутија

Назив добара и опис
захтеваних техничкких
карактеристика

Једнолисна =оригинал
примерак *Хартије Офсет 70
гр/м² (ISO 536)*
Преклопа:2000,перфорација:
добра,белина:висока белина .

240 x 12 1+1 бланко
табулир (1000 преклопа)
Захтеване техничке
карактеристике:
2.

3.

%

Дволисна =оригинал +копија
*Хартије НЦР: I лист(ЦБ) је
80±5% гр/м² (ISO 536),II лист
(ЦФ)је 57±5% гр/м² (ISO536)
Број
преклопа:1000,перфорација:
добра,белина:висока белина .

60

240 x 12 1+1 бланко
табулир (1000 преклопа)
Понуђене техничке
карактеристике:
кутија

130

240 x 12 1+2 бланко
240 x 12 1+2 бланко
табулир (700 преклопа)
табулир (700 преклопа)
кутија
70
Захтеване техничке
Понуђене техничке
карактеристике:
карактеристике:
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Тролисна =оригинал
+копија1+копија2 *Хартије
НЦР: I лист(ЦБ) је 80±5%
гр/м² (ISO 536),II лист
(ЦФБ)је 53±5% гр/м²
(ISO536) III лист (ЦФ) је
57±5%гр/м² Број
преклопа:700,перфорација:
добра,
белина:висока белина .

380 x 12 1+0 бланко
табулир (2000 преклопа)
4.

Једнолисна =оригинал
примерак *Хартије Офсет 70
гр/м² (ISO 536)*
Преклопа:2000,перфорација:
добра,белина:висока белина .

380 x 12 1+1 бланко
табулир (1000 преклопа)
Захтеване техничке
карактеристике:
5.

кутија

135

кутија

70

кутија

60

380 x 12 1+1 бланко
табулир (1000 преклопа)
Понуђене техничке
карактеристике:

Дволисна =оригинал +копија
*Хартије НЦР: I лист(ЦБ) је
80±5% гр/м² (ISO 536),II лист
(ЦФ)је 57±5% гр/м² (ISO536)
Број
преклопа:1000,перфорација:
добра,белина:висока белина .

А3 380 x 12 1+2 бланко
табулир (700 преклопа)
Захтеване техничке
карактеристике:

6.

380 x 12 1+0 бланко
табулир (2000 преклопа)
Понуђене техничке
карактеристике:

380 x 12 1+2 бланко
табулир (700 преклопа)
Понуђене техничке
карактеристике:

Тролисна =оригинал
+копија1+копија2 *Хартије
НЦР: I лист(ЦБ) је 80±5%
гр/м² (ISO 536),II лист
(ЦФБ)је 53±5% гр/м²
(ISO536) III лист (ЦФ) је
57±5%гр/м² Број
преклопа:700,перфорација:
добра,
белина:висока белина .

Укупна вредност понуде без ПДВ-а у РСД
Укупна вредност ПДВ-а у РСД
Укупна вредност понуде са ПДВ-ом у РСД
Опција понуде:

- ______ дана од дана јавног отварања понуда

Рок испоруке:

-45 дана одложено од дана испостављања исправне фактуре за извршену испоруку
добара
- максимално ____ дана oд дaнa пријема налога за испоруку Наручиоца

Место испоруке:

- Немањина бр.6, магацин бр.055,Београд

Рок плаћања:

Период прихватања рекламације:
Рок за замену рекламираних
добара:

- Период прихватања рекламације за испоручена добра износи ____ месеци од дана
квантитативног пријема добара
- Замена сваке кутије која садржи табулир папир неодговарајућег квалитета ће бити
извршена, о нашем трошку, у року од 48 сати од дана и сата пријема рекламације

* обавезно попунити све тражене податке
* обавезно навести техничке карактеристихе понуђених добара
**Јединична цена садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све могуће трошкове које
понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, никакви накнадни трошкови неће бити признати од стране Наручиоца
** у случају неслагања јединичних цена и укупне вредности, меродавне су јединичне цене

У
дана

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М.П.
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Напомена:
*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чима потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде
наведени.
*Проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу и део предмета набавке који се врши преко подизвођача попунити само
у случају подношења понуде са подизвођачем
*Oбрaзaц пoнудe и oстaле oбрaсци из кoнкурснe дoкумeнтaциje понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише овлашћено
лице понуђача, чиме чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. Укoликo су
пoнудa и остали oбрaсци пoтписaни oд стрaнe лицa кoje ниje уписaнo у рeгистaр кao лицe oвлaшћeнo зa зaступaњe, пoтрeбнo je, уз
пoнуду, дoстaвити oвлaшћeњe зa пoтписивaњe зa тo лицe, издaтo oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa пoнуђaчa.
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