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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези поступка јавне 
набавке: Тонери, фотокондуктори, ink-jet кертриџи, рибони, факс филмови за потребе 
РФЗО, број јавне набавке: 404-1-101/18-54 
 
 

 
Дана 05.12.2018. године и дана 07.12.2018. године, заинтересована лица обратила су се 

захтевом за појашњењем у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке: Тонери, 
фотокондуктори, ink-jet кертриџи, рибони, факс филмови за потребе РФЗО, број јавне набавке: 404-1-
101/18-54, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 
68/15).  

 
 Питање: 
 „Конкурсном документацијом за пословни капацитет захтевали сте: 

 Потврда/ауторизација, сертификат, важећи уговор и други документ издат од стране 

произвођача опреме за коју се тонери, фотокондуктори, инк —јет кертриџи набављају или локалне 

канцеларије тог произвођача (осим за партију 3) или потврда, важећи уговор и други документ издат 

од стране овлашћеног дистрибутера произвођача опреме за коју се тонери, фотокондуктори, инк-јет 

кертриџи набављају. Потребно је доставити доказ (потврда/ауторизација, сертификат, важећи уговор 

и други документ издат од стране произвођача опреме) да је наведени дистрибутер овлашћен 

дистрибутер произвођача опреме". 

 

 Како нам из свега наведеног није јасно шта понуђачи уз понуде треба да доставе а све у циљу 

припреме прихватљиве понуде молимо вас да потврдите да понуђачи морају да доставе следеће: 

 

 Потврду/изјаву представништва произвођача опреме за територију РС као и потврду/изјаву 

овлашћеног дистрибутера којима се потврђује да је понуђач овлашћен за продају оригиналних 

предметних добара на територији РС као и доказ којим се доказује да је наведени дистрибутер 

овлашћени дистрибутер произвођача опреме на територији РС. 

 

 Уколико произвођач опреме нема представништво на територији РС потребно је доставити 

потврду/изјаву овлашћеног дистрибутера којом се потврђује да је понуђач овлашћен за продају 

оригиналних предметних добара на територији РС као и доказ којим се доказује да је наведени 

дистрибутер овлашћени дистрибутер произвођача опреме на територији РС. 

 

 Потврде/изјаве морају да гласе на Наручиоца и преметну јавну набавку.“  

 
 Одговор: 
 Као доказ додатног услова под тачком 1.2 под тачка 2) – Пословни капацитет - Услов бр. 1: да 
је понуђач овлашћен за продају тонера, фотокондуктора, инк-јет кертриџа произвођача опреме за коју 
се тонери, фотокондуктори, инк-јет кертриџи, набављају, за партију за коју понуђач подноси понуду 
(осим за партију 3), захтевано је: 
 
 Услов бр. 1: потврда/ауторизација, сертификат, важећи уговор и други документ издат од 
стране произвођача опреме за коју се тонери, фотокондуктори, инк-јет кертриџи, набављају или 
локалне канцеларије тог произвођача (осим за партију 3); 

или 
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 потврда, важећи уговор и други документ издат од стране овлашћеног дистрибутера 
произвођача опреме за коју се тонери, фотокондуктори, инк-јет кертриџи набављају. Потребно је 
доставити доказ (потврда/ауторизација, сертификат, важећи уговор и други документ издат од стране 
произвођача опреме) да је наведени дистрибутер овлашћени дистрибутер проивођача опреме.  

 Потребно је да се из документа, који понуђач достави као доказ захтеваног услова, може 
недвосмислено утврдити да испуњава захтевани услов - да је понуђач овлашћен за продају тонера, 
фотокондуктора, инк-јет кертриџа произвођача опреме за коју се тонери, фотокондуктори, инк-јет 
кертриџи, набављају, за партију за коју понуђач подноси понуду (осим за партију 3). 

 Није потребно да документ гласи на наручиоца са навођењем броја предметне јавне набавке.  

  
 Питање: 

 „Поштовани, 

 У предметној јавној набавци захтевате под условима за учешће, у делу пословни капацитет 

следеће: 

„Услов бр.1: да је понуђач овлашћен за продају тонера, фотокондуктора, инк- јет кертриџа 

произвођача опреме за коју се тонери, фотокондуктори, инк-јет кертриџи, набављају, за партију за 

коју понуђач подноси понуду (осим за партију 3)" 

Као доказ за услов бр.1 тражите: 

„Услов бр. 1: потврда/ауторизација, сертификат, важећи уговор и други документ издат од стране 

произвођача опреме за коју се тонери, фотокондуктори, инк-јет кертриџи, набављају или локалне 

канцеларије тог произвођача (осим за партију 3); или 

потврда, важећи уговор и други документ издат од стране овлашћеног дистрибутера произвођача 

опреме за коју се тонери, фотокондуктори, инк-јет кертриџи набављају. Потребно је доставити доказ 

(потврда/ауторизација, сертификат, важећи уговор и други документ издат од стране произвођача 

опреме) да је наведени дистрибутер овлашћени дистрибутер проивођача опреме." 

 

 Наше питање је да ли је потребно да сви наведени документи који су потребни као доказ за 

услов бр.1, буду насловљени на Наручиоца са напоменом за предметну јавну набавку, односно за 

партију за коју понуђач подноси понуду као што је иначе уобичајено?“ 

 

  Одговор: 

  Као што је већ наведено у одговору на претходно питање, није потребно да документ, који се 

доставља као доказ додатног услова под под тачком 1.2 под тачка 2) – Пословни капацитет - Услов 

бр. 1,  гласи на наручиоца са навођењем броја предметне јавне набавке.  

 

 Питање: 

 „У конкурсној документацији за предметну јавну набавку навели сте нетачан назив траженог 
добра и то у делу: 
III Техничка спецификација, Партија 6 - Тонери и фотокондуктори за BROTHER штампаче (на страни 
6 од 48), 
Ставка 1. Тонер за BROTHER HL-6300DW (12.000 strana),  
Ставка 2. Фотокондуктор за BROTHER HL-6300DW,  
Као и у делу Образац бр. 4.6 - Понуда за јавну набавку са структуром цене (страна 40 од 48), 
Ставка 1. Тонер за BROTHER HL-6300DW (12.000 strana),  
Ставка 2. Фотокондуктор за BROTHER HL-6300DW.  

Молимо Вас да исправите конкурсну документацију и на назначеним позицијама наведете тачне 
називе траженог добра: 

1. Тонер за BROTHER HL-L6300DW (12.000 strana) 
2. Фотокондуктор за BROTHER HL-L6300DW.“ 
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 Одговор: 

 У конкурсној документацији, у оквиру партије 6 - Тонери и фотокондуктори за BROTHER 

штампаче, за ставке 1 и 2, начињена је техничка грешка у називу модела штампача тако што 

недостаје слово „L“ испред броја 6300. 

  

 Наручилац врши измену ставке 1 и 2 па уместо: 

  

1. Тонер за BROTHER HL-6300DW (12.000 strana) 
2. Фотокондуктор за BROTHER HL-6300DW.“ 

 
 Сада гласе: 

 

1. Тонер за BROTHER HL- L6300DW (12.000 strana) 
2. Фотокондуктор за BROTHER HL- L6300DW. 

 

 У складу са  наведеним врши се измена Техничке спецификације и обрасца 4.6 - Понуда за 

јавну набавку са структуром цене  за партију 6. 

 Наручилац ће објавити пречишћен текст конкурсне документације са наведеним 

изменама.  

 
 

                                                                                       КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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