
14000 Ваљево, Вука Караџића бр. 26

тел. 014 222-512 , факс : 014/244-508

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈН 03/2018 - партија 3.

 Назив наручиоца: ЈКП „Водовод Ваљево“

 Адреса наручиоца: Ваљево, Вука Караџића бр. 26

 Интернет страница наручиоца: www.vodovodva.co.rs

 Врста наручиоца: јавно комунално предузеће-локална самоуправа

 Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

 Врста предмета: Добра

 Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Партија бр. 1: Канцеларијски прибор
Назив и ознака из општег речника набавке: Канцеларијски материјал - 30192000
Партија бр. 2:Штампани обрасци
Назив и ознака из општег речника набавке: Материјал штампан по наруџбини -
22458000
Партија бр. 3: Потрошни материјал за штампаче и копир апарате
Назив и ознака из општег речника набавке: Тонер за ласерске штампаче и телефакс
машине - 30125110, Тонер за фотокопир апарате - 30125120

На основу члана 63. став 1. и члана 73. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС",
бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), врши се измена и допуна конкурсне документације јавне набавке
број 03/2018, на следећи начин:

 На страни 18/73 конкурсна документација је измењена у табели бр. 2 Оригинални
нови рибони за матричне штампаче (ОЕМ) у колони “Произвођач и ознака”, за
сваку ставку појединачно, где је поред назива штампача за који се тражи рибон, додата
и ознака оригинал рибона, тако да табела сада гласи:

2 Оригинални нови рибони за матричне штампаче (ОЕМ)

Р.
бр. Произвођач и ознака Кол. Јед.

мере

Напомена
(робна марка

или
произвођач)

Јединична
цена без
ПДВ-а

Укупан износ
без ПДВ-а

2.1 Еpson LX 300
S015073 1 ком

2.2 Epson DFX 5000+
8766 1 ком

Укупан износ без ПДВ-а:
Износ ПДВ-а:

Укупан износ са ПДВ-ом:



 На страни 18/73 конкурсна документација је измењена у табели бр. 3 Оригинални
нови кетриџи за инк-џет штампаче (ОЕМ) у колони “Произвођач и ознака”, за
сваку ставку појединачно, где је поред назива штампача за који се тражи тонер, додата
и ознака оригинал тонера, тако да табела сада гласи:

3 Оригинални нови кетриџи за инк-џет штампаче (ОЕМ)

Р. бр. Произвођач и ознака Кол. Јед.
мере

Напомена
(робна марка

или
произвођач)

Јединична
цена без
ПДВ-а

Укупан износ
без ПДВ-а

3.1 HP office jet 7000 - 920XL black
CD975AЕ 3 ком

3.2 HP office jet 7000 - 920XL yellow
CD974AЕ 3 ком

3.3 HP office jet 7000 - 920XL cian
CD972AE 3 ком

3.4 HP office jet 7000 - 920XL
magenta CD973AE 3 ком

3.5 HP office jet K7100 - 338 black
C8765EE 4 ком

3.6 HP office jet K7100 - 343 trikolor
C8766EE 4 ком

3.7 HP 111 - 82 black
CH565A 3 ком

3.8 HP 111 - 11 yellow
C4838A 3 ком

3.9 HP 111 - 11 cian
C4836A 3 ком

3.10 HP 111 - 11 magenta
C4837A 3 ком

3.11 HP office jet pro 8500 -940XL
black C4906AE 5 ком

3.12 HP office jet pro 8500 -940XL
yellow C4909AЕ 3 ком

3.13 HP office jet pro 8500 -940XL
cian C4907AE 5 ком

3.14 HP office jet pro 8500 -940XL
magenta C4908AE 3 ком

Укупан износ без ПДВ-а:
Износ ПДВ-а:

Укупан износ са ПДВ-ом:

 И на страни бр. 18/73 где је додата нова табела бр. 4, која гласи Оригинални нови
тонери за ласерске штампаче, копире и МФП уређаје (ОЕМ), у колони
“Произвођач и ознака”, за сваку ставку појединачно, где је поред назива штампача за
који се тражи тонер, додата и ознака оригинал тонера, тако да табела сада гласи:



4 Оригинални нови тонери за ласерске штампаче, копире и МФП уређаје (ОЕМ)

Р.
бр. Произвођач и ознака Кол. Јед.

мере

Напомена
(робна марка

или
произвођач)

Јединична
цена без
ПДВ-а

Укупан износ
без ПДВ-а

4.1 Pantum P2500W
PA-210E 9 ком

4.2 HP MFPM130A
CF350A 8 ком

Укупан износ без ПДВ-а:
Износ ПДВ-а:

Укупан износ са ПДВ-ом:

У свему осталом, конкурсна документација остаје иста.

У Ваљеву, 06.03.2018. год. КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ


