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Врста наручиоца:
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Врста поступка јавне
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Отворени поступак –
централизована јавна набавка број 1/2017

Врста предмета:

Добра

Опис предмета набавке,
назив и ознака из
општег речника
набавке:
Закључење оквирног
споразума и време
трајања оквирног
споразума:

Набавка папирне конфекције - санитарни материјал опште намене.
Назив и ознака из општег речника: Хигијенски производи од хартије –
33771000-5.
Јавна набавка се спроводи као централизована јавна набавка, ради
закључења оквирног споразума са једним понуђачем, на период од две
године.
Поступајући на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Управа за
заједничке послове републичких органа врши измену конкурсне
документације у предметном поступку и то:
1. На страни 7 од 68 конкурсне документације у делу који се односи на
начин достављања узорака, за Партију 2 – Тоалетни папир, за добро
под редним бројем 1 - „Тоалетни парпир у ролнама“, после речи
„двослојни“ додаје се реч „ламинирани“, као и на страни 43 од 68, у
обрасцу Спецификације са структуром понуђене цене, за Партију 2 –
Тоалетни папир, у табели, под редним бројем 1 – „Тоалетни папир у
ролнама“, после речи „двослојни“ додаје се реч „ламинирани“.

Измена конкурсне
документације:

2. На страни 8 од 68 конкурсне документације у делу који се односи на
начин достављања узорака, за Партију 3 - Папирни сложиви убруси и
папир за покривање WC даске, за добро под редним бројем 1 –
„Папирни сложиви убруси за диспензере“, после речи „двослојни“
додаје се реч „ламинирани“, као и на страни 44 од 68 конкурсне
документацији у обрасцу Спецификације са структуром понуђене цене,
за Партију 3 - Папирни сложиви убруси и папир за покривање WC
даске, у табели, под редним бројем 1 – „Папирни сложиви убруси за
диспензере“, после речи „двослојни“ додаје се реч „ламинирани“.
Измењене и допуњене стране конкурсне документације налазе се
уприлогу.
У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.

Лице за контакт:

Мила Сашић, телeфон 011/2658-875
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4. Узорци
Понуђачи су дужни да уз понуду доставе узорке добара по партијама и за све
ставке из обрасца спецификације понуде, са произвођачком деклaрацијом на српском језику.
С обзиром да за предметном јавном набавком постоји потреба код дванаест
наручилаца, појединачни узорци након закључења оквирног споразума биће достављени свим
наручиоцима ради праћења реализације закључених уговора.
Сви узорци морају у свему одговарати опису из обрасца спецификације
понуде и морају бити исте робне марке и произвођача који су наведени у понуди.
Узорци су саставни део понуде и истовремено се достављају уз понуду. Узорци
могу бити посебно паковани са назнаком „Узорци за централизовану јавну набавку
папирне конфекције - санитарни материјал опште намене, број 1/2017“, а на полеђини
мора бити назначен назив, број телефона и адреса понуђача, број и назив партије за коју се
узорци подносе.
На узорцима, уколико буду посебно запаковани, као и на понуди биће наведен
број под којим је понуда заведена, датум и час пријема узорака, назив и број партије.
По окончању поступка узорци понуђача чија понуда није изабрана као
најповољнија биће враћени на захтев понуђача.
Узорци понуђача чија понуда буде изабрана као најповољнија служиће ради
упоређивања са појединачним испорукама приликом реализације уговора.
Уколико понуђач не достави тражене узорке или сви достављени узорци у
свему не одговарају опису из обрасца спецификације понуде и нису исте робне марке и
произвођача које је понуђач навео у понуди, понуда понуђача биће одбијена.
Начин достављања узорака:
Партија 1 - Папирни убруси у ролнама
НАЗИВ
Папирни убруси у ролнама
Бели, двослојни, ламинирани, брзоупијајући;
100% целулоза; Дебљина папира 2x23 гр/м2;
Тежина ролне 160 гр, ±2% гр; Обрачун по једној
ролни/комаду.

Узорак х 10
Понуђач је дужан да достави узорак у оригинал
паковању, штампаној полиетиленској фолији 2/1
са штампаном декларацијом на њој, у свему и на
начин како ће понуђач вршити испоруку добара
прилилком реализације уговора. Наручилац неће
прихватити узорак на којем је накнадно
залепљена налепница са декларацијом.

Партија 2 - Тоалетни папир
НАЗИВ

1. Тоалетни папир у ролнама
Бели, двослојни, ламинирани, 100% целулоза;
Дебљина папира 2x18гр/м2; Тежина ролне 70 гр,
±2% гр; Обрачун по једној ролни/комаду.

НАЗИВ
2. Сложиви толет папир
Тоалетни папир сложиви листићи: 180г, ±2% гр,
двослојни, ламинирани, 100% целулоза, бели,
приближних димензија 11x22cm. Обрачун по 1
паковању.

Узорак х 12
Понуђач је дужан да достави узорак у оригинал
паковању 10/1, штампаној полиетиленској фолији
са штампаном декларацијом на њој, у свему и на
начин како ће понуђач вршити испоруку добара
прилилком реализације уговора. Наручилац неће
прихватити узорак на којем је накнадно
залепљена налепница са декларацијом.
Узорак х 1
Понуђач је дужан да достави празну оригиналну
кутију и један пакет папирних сложивих тоалет
папира посебно, у оригиналном паковању, са
декларацијом штампаном на полиетиленској
фолији на којој су садржане карактеристике
добара и назив произвођача. Наручилац неће
прихватити узорак на којем је накнадно
залепљена налепница са декларацијом.
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Партија 3 - Папирни сложиви убруси и Папир за покривање WC даске
НАЗИВ
1. Папирни сложиви убруси за диспензере
Бели, двослојни, ламинирани, 100% целулоза;
Приближних димензија листа око 230x215мм;
Паковање 200/1; Тежина папира у паковању
(пакету) бруто са фолијом 380 гр, ±2% гр;
Обрачун по једном паковању папирних убруса.

Узорак х 5
1. Понуђач је дужан да достави празну оригиналну
кутију и један пакет папирних сложивих убруса
посебно,
у
оригиналном
паковању,
са
декларацијом штампаном на полиетиленској
фолији на којој су садржане карактеристике
добара и назив произвођача. Наручилац неће
прихватити узорак на којем је накнадно
залепљена налепница са декларацијом.

НАЗИВ

Узорак х 2

2. Папир за покривање WC даске – 1
Бели, једнослојни, 100% целулоза; Паковање
140/1; Дебљина папира до 40 гр/м2 (дебљина
папира не може бити већа од 40 гр/м2); Обрачун
по једном паковању.

2. Понуђач је дужан да достави узорак у
оригиналном паковању – кутија са штампаним
комерцијалним називом производа и декларацијом
произвођача. Наручилац неће прихватити
узорак на којем је накнадно залепљена
налепница са декларацијом.

3. Папир за покривање WC даске – 2
Бели, једнослојни, 100% целулоза; Паковање
200/1; Дебљина папира до 40 гр/м2 (дебљина
папира не може бити већа од 40 гр/м2);
Димензија 1/4 fold 33x27x21,5 (димензија се
односи на растојање отвора од ивице папира за
прекривање и димензије самог отвора); Обрачун
по једном паковању.

3. Понуђач је дужан да достави узорак у
оригиналном паковању (димензија 20х25цм) –
кутија са штампаним комерцијалним називом
производа
и
декларацијом
произвођача.
Наручилац неће прихватити узорак на којем је
накнадно
залепљена
налепница
са
декларацијом.

5. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
Приликом пријема добара која су предмет јавне набавке, наручилац и понуђач
ће сачинити записник о примопредаји добара.
Квантитативна и квалитативна примопредаја добара вршиће се комисијски.
Примедбе се стављају на лицу места приликом пријема добара, осим за квалитативне
недостатке.
За скривене мане рекламација је осам дана, од дана пријема добара. У случају
записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара понуђач је
дужан да испоручи добра одговарајућег квалитета или замени добро на којем је утврђен
недостатак у року од три дана, од дана пријема рекламације.
Наручилац ће током уговорног периода случајним узорком вршити контролу
испоручених добара. У случају да се током контроле утврди да је Понуђач испоручио
неодговарајућа добра, у односу на квалитет понуђених добара према спецификацији, Понуђач
ће платити пенале у износу од 100% вредности поруџбине из које потиче изабрани узорак.
6. Гаранција
Понуђач је дужан да гарантује квалитет испоручених добара у складу са
важећим прописима и стандардима произвођача добара.
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ПАРТИЈА 2 – Тоалетни папир

Ред. бр.

Понуђач попуњава све ставке из обрасца спецификације

1

Н А З И В

Робна марка

Јед.
мере

Произвођач

Процењена
количина

Јед. цена без
ПДВ-а

Јед. цена са
ПДВ-ом

Укупно
без ПДВ-а
(6×7)

Укупно
са ПДВ-ом
(6×8)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Тоалетни папир у ролнама
1.

Бели, двослојни, ламинирани,
100% целулоза; Дебљина
папира 2x18гр/м2; Тежина
ролне 70 гр, ±2% гр; Обрачун по
једној ролни/комаду.

ком.

1.955.152,00

паковање

160.000,00

Сложиви толет папир
(Пореска управа)
2.

Тоалетни папир сложиви
листићи: 180г, ±2% гр,
двослојни, ламинирани, 100%
целулоза, бели, приближних
димензија 11x22cm. Обрачун по
1 паковању.

УКУПНА ЦЕНА:

Наручилац задржава право да одступи од процењене количине добара.
Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ПАРТИЈА 3 – Папирни сложиви убруси и Папир за покривање WC даске

2.

3.

Јед.
мере

Произвођач

Процењена
количина

Јед. цена без
ПДВ-а

Јед. цена са
ПДВ-ом

Укупно
без ПДВ-а
(6×7)

Укупно
са ПДВ-ом
(6×8)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Папирни сложиви убруси за
диспензере
Бели, двослојни, ламинирани, 100%
целулоза; Приближних димензија
листа око 230x215мм; Паковање 200/1;
Тежина папира у паковању (пакету)
бруто са фолијом 380 гр, ±2% гр;
Обрачун по једном паковању папирних
убруса.
Папир за покривање WC даске – 1
Бели, једнослојни, 100% целулоза;
Паковање 140/1; Дебљина папира до 40
гр/м2 (дебљина папира не може бити
већа од 40 гр/м2); Обрачун по једном
паковању.
Папир за покривање WC даске – 2
Бели, једнослојни, 100% целулоза;
Паковање 200/1; Дебљина папира до 40
гр/м2 (дебљина папира не може бити
већа од 40 гр/м2); Димензија 1/4 fold
33x27x21,5 (димензија се односи на
растојање отвора од ивице папира за
прекривање и димензије самог отвора);
Обрачун по једном паковању.

паковање

1.

Робна марка

170.552,00

паковање

1

Н А З И В

320,00

паковање

Ред.
бр.

Понуђач попуњава све ставке из обрасца спецификације

320,00

УКУПНА ЦЕНА:

Наручилац задржава право да одступи од процењене количине добара.
Потпис овлашћеног лица
М.П.

