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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези са припремом понуде у
поступку јавне набавке: Tонери, рибони, inк-јеt кертриџи, факс филмови за потребе РФЗО,
редни број набавке: 404-1-101/15-28
Захтевом број 08/3 број 404-1-15/15-12 од 20.04.2015. године, заинтересовано лице обратило
се за појашњењем у поступку јавне набавке: Tонери, рибони, inк-јеt кертриџи, факс филмови за
потребе РФЗО, редни број набавке: 404-1-101/15-28, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр.124/12).
Питања заинтересованог лица и одговори Комисије:
Питањe бр. 1:
„Молимо Вас да нам потврдите да се референце достављају за период од последње три
године пре објављивања јавног позива, односно за период од 06.04.2012.-06.04.2015. године.“
Одговор бр. 1:
Потврда/референца се доставља као доказ услова да је понуђач бар у једном периоду
посматрано у оквиру временског периода од претходне три године од дана објављивања позива,
продавао или продаје добра, која су предмет јавне набавке. Временски период од претходне три
године од дана објављивања позива је период од 06.04.2012.-06.04.2015. године.
Питање бр. 2:
„Молимо вас да нам дефинишете минимални износ за пословни капацитет, који је неопходно
да понуђач испуни – да је продавао или продаје у претходне три године од дана објављивања позива
добра која су предмет јавне набавке.“
Одговор бр. 2:
Конкурсном документацијом није предвиђен износ пословног капацитета потребан за
учествовање.
Питање бр. 3:
„Молимо вас да нам потврдите да се меница за озбиљност понуде доставља у износу до 2 %
вредности понуде свих партија без ПДВ-а.
Одговор бр. 3:
Меница за озбиљност понуде доставља се у износу од 2% од вредности понуде без ПДВ-а.
Уколико понуђач подноси понуду за више партија може доставити једну меницу за озбиљност
понуде на износ од 2% од вредности понуде збирно за све партије за које подноси понуду без ПДВ-а.
Питање бр. 4:
„Оквирни споразум закључује се са једним понуђачем на основу модела оквирног споразума
из конкурсне документације. Да ли се појединачни уговор по моделу из конкурсне документације
закључује само са наручиоцем или са сваком филијалом наручиоца из прилога 1?“
Одговор бр.4:
Наручилац закључује уговор са потребе својих организационих јединица како је и предвиђено
тачком 1.1.5. Модела Оквирног споразума, стр. 75/89 КД.
Питање бр. 5:
„Молимо вас да нам потврдите да је као доказ да је понуђач овлашћен за продају предметних
добара потребно доставити потврду произвођача опреме или локалне канцеларије произвођача
опреме за територију РС, која треба да гласи на наручиоца и предметну јавну набавку, (осим за
партије 4 и 7).“

Одговор бр. 5:
Као доказ да је понуђач овлашћен за продају тонера, рибона, инк-јет кертриџа, факс филмова
произвођача опреме за коју се тонери, рибони, инк-јет кертриџи, факс филмови набављају, за партију
за коју понуђач подноси понуду (осим за партије 4 и 7) предвиђена је потврда/ауторизација,
сертификат, уговор и сл.документ издат од стране произвођача опреме за коју се тонери, рибони, инкјет кертриџи, факс филмови набављају или локалне канцеларије тог произвођача (осим за партије 4
и 7). Конкурсном документацијом није предвиђено да доказ гласи на наручиоца и предметну јавну
набавку.
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