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Одговор на захтев за додатне информације или појашњења у вези са 

 припремањем понуде 

 У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” 

број 124/12, 14/15 и 68/15) достављамо вам Одговор 1 на захтев за додатне информације 

или појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара – тонера за 

штампаче и фотокопир апарате, број јавне набавке ЈН МВ 01/2018 : 

Питање 1 

Најљубазније вас молимо,  да за учествовање у предметној јавној набавци, уврстите и 

додатни услов, потврду овлашћених дистрибутера или произвођача HP, како би давање 

понуде било равноправно за све понудјаце. 

 

Ви, као и многи други  Наручиоци не можете знати-препознати , да ли вам изабрани 

понуђач заиста испоручује оригиналне тонере или тонере лошијег квалитета и мањим 

капацитетом штампе, па самим тим  са много нижом ценом. 

 

Колико смо видели на порталу јавних набавки,  на вашим тендерима,  из године у годину 

уговор добија СЗТР, чија понуда буде И до 50% нжза од цене осталих понуђача.  

 

Уколико сви понуђаци нуде оригинална добра произведена од произвођача опреме (како 

сте и назначили у документацији), таква разлика неприхватљива.  

 

Одговор 2 

 

Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације. Наиме у предметној 

конкурсној документацији је наведено да Изабрани Понуђач / Добављач под материјалном 

и кривичном одговорношћу прихвата обавезу да реализује предметну набавку у складу са 
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наведеном Техничком спецификацијом, у којој се прецизирано захтева да је Изабрани 

понуђач/Добављач дужан да испоручује искључиво оригиналне тонере, као и да уколико 

Наручилац утврди да је понуђач, члан групе понуђача и/или подизвођач доставио нетачне 

податке о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, та понуда ће бити 

одбијена као неприхватљива. Наручилац је у конкурсној документацији упозорио 

Понуђача да је давање неистинитих података у понуди и необавештавање наручиоца о 

промени података основ за прекршајну одговорносту, у смислу члана  170. став 1. тачка 3) 

ЗЈН и основ за Негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) ЗЈН. 

 

Питање 2 

Молимо тачну ознаку штампача или тонера  за редни број 14, јер ознака HP C4098A не 

постоји. 

 

Одговор 2 

 

Дошло је до техничке грешке, тачна ознака штампача је HP C4096A. 

 

Питање 3 

 

Тонер под редним бројем 34 се више не производи : 

 

34 KERTRIDž ZA DELL J2925 црни 2 

 

 

Молимо да дате инструкције за наведену ставку. 

 

Одговор 3 

 

Наручилац ће избацити наведени тонер из конкурсне документације. 
 

Питање 4 

 

Артикал са ознаком C4098A, редни број 14 из спецификације, не постоји. Постоји артикал 

 са ознаком C4096A. Да ли је дошло до техничке грешке ? 

 

 

Одговор 4 

Дошло је до техничке грешке, артикал са ознаком C4096A је у питању. 
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Питање 5 

Артикал са ознаком CF237Y, редни број 47, не постоји.  Постоји артикал  са ознаком 

CF237A. Да ли је дошло до техничке грешке ? 

 

Одговор 5 

 

 

TONER HP CF237Y постоји. 

 

Питање 6 

 

У конкурсној документацији није назначен колики је рок испоруке по појединачним 

наруџбеницама. Молимо да исто дефинишете. 

 

Одговор 6 

 

Рок испоруке је 5 дана по појединачним наруџбеницама. 

 

Питање 7 

Тонер за DELL  J2925 се више не производи. Како би понуђачи могли да припеме 

прихватљиве понуде, молимо да овај артикал избришете из спецификације.   

 

Одговор 7 

 

Наручилац ће избацити наведени тонер из конкурсне документације. 

 

 

Напомена: Наручилац ће припремити измену конкурсне документације и објавити 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 


