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Брпј: 020-30-7/9 

Датум: 12.01.2018. гпдине 

 

Дпдатне инфпрмацијe/ппјашоеоа брпј 1 

у вези Кпнкурсне дпкументације за јавну набавку дпбара – Тпнери,  

редни брпј набавке: ЈНМВ 7/18 

 

Нарушилац је дана 10.01.2017. гпдине пд заинтереспваних лица, путем е-маила, примип 
Захтев за дпдатним инфпрмацијама и ппјащоеоима Кпнкурсне дпкументације за јавну набавку 
дпбара – Тпнери, редни брпј набавке: ЈНМВ 7/18, у пквиру кпјих су тражена следећа ппјащоеоа: 
 
ПИTAОE 1: Мплим вас да јпщ једнпм прпверите у партији 1. ставку 73 где сте написали HP M1030A 
да нисте мпжда нещтп ппгрещили? Оваква пзнака не ппстпји. Мпжда вам је пва нула на крају 
вищак. Дакле дајте ташну пзнаку принтера или тпнера. 
 
OДГOВOР 1: Ташна пзнака је HP M103A, и дата је у прешищћенпм тексту Кпнкурсне дпкументације. 
 
ПИTAОE 2: Мпрам да вам скренем пажоу да у партији два тпнера ппд редним брпјем 6 и 7 су 
исти. Тражите пп девет кпмада и једнпг и другпг. Дакле ппнуђаши мпрају да ппнуде исту цену за 
пбе ппзиције и мплим да п тпме ппведете рашуна кап щтп ћу и ја кап ушесник ппступка. 
 
OДГOВOР 2: Нарушилац је сашинип спецификацију према називима уређаја/щтампаша и ппд тим 
називима се врщи ппрушиваое, исппрука и фактурисаое предметних дпбара. 
 
ПИTAОE 3: У делу Кпнкурсне дпкументације 4. Услпви за учешће у ппступку јавне набавке из чл. 
75. и 76. Закпна и упутствп какп се дпказује испуоенпст тих услпва, ташка 4.5. Упутствп какп се 
дпказује испуоенпст услпва ппределили сте се да ппнуђаш испуоенпст свих наведених 
(пбавезних и дпдатних) услпва испуоава дпстављаоем Изјаве шији Образац је саставни деп 
дпкументације.  
Међутим, шлан 79. став 2 ЗЈН навпди да је нарушилац пре дпнпщеоа пдлуке дужан (а не какп сте 
ви навели мпже) да пд ппнуђаша шија је ппнуда пцеоена кап најппвпљнија затражи да дпстави 
кппију захтеваних дпказа п испуоенпсти услпва.  
Обзирпм на ушесталп ппнащаое да дају и неистините изјаве, предлажемп да ппнуђаш дпказује 
испуоенпст дпдатних услпва дпстављаоем дпказа какп је предвиђенп Кпнкурснпм 
дпкументацијпм (стране 13/54 и 14/54) какп би се на пбјективан нашин мпгла пценити испуоенпст 
услпва. 
 
OДГOВOР 3: Према шлану 79. став 3, нарушилац није дужан да ппступи на нашин из става 2. шлана 
79. у слушају ппступка јавне набавке мале вреднпсти.  
 
ПИTAОE 4: Образац VI Табела ппнуде не садржи кплпну „јединица мере“ щтп у неким слушајевима 
(где ппстпје 2-4 тпнера у бпјама) мпже дпвести дп разлишитпг става приликпм сашиоаваоа 
ппнуда.   
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OДГOВOР 4: 
У Табели ппнуде у кплпни ппд брпјем 3, назнашенп је ппред назива мпдела где се захтева кпмплет 
тпнера. 
 
ПИTAОE 5: У сампј табели мнпги тпнери се ппнављају вище пута щтп мпже да дпведе дп 
некпректнпг ппнащаоа и Нарушипца и ппјединих ппнуђаша те у тпм смислу предлажемп да све 
тпнере прикажете једнпзнашнп, да се не ппнављају вище пута и да спецификација/табела буде 
сашиоена према тпнерима не према щтампашима. 
 
OДГOВOР 5: Нарушилац задржава спецификацију сашиоену према називима уређаја и ппд тим 
називима се пбавља ппрушиваое, исппрука и фактурисаое предметних дпбара (тпнера и рибпна).  
 
 

Овп ппјащоеое се схпднп шлану 63. став 3. Закпна п јавним набавкама, пбјављује на 
Ппрталу јавних набавки и интернет страници Нарушипца. 

 
Чланпви кпмисије за јавну набавку: 

 

Име и презиме Пптпис 

Јелена Вукас, шлан кпмисије  

Саща Вулић, шлан кпмисије  

Немаоа Амичић, шлан кпмисије  

 


