
 
 

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 
е-маил: public@rfzo.rs           ПИБ бр. 101288707         мат. бр. 06042945          рач. бр. 840-26650-09 

 
08/3 број:404-1-35/16-11 
27.07.2016.године 
 
 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези поступка јавне набавке: 
Набавка тонера, фотокондуктора, ink-jet кертриџа, рибона, факс филмова за потребе 
РФЗО, број јавне набавке: 404-1-101/16-39 
 

 
Дана 25.07.2016. године заинтересовано лице обратило се захтевом за појашњењем у вези 

поступка јавне набавке: Набавка тонера, фотокондуктора, ink-jet кертриџа, рибона, факс филмова за 
потребе РФЗО, број јавне набавке: 404-1-101/16-39, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).  
 

Питање: 
 „У делу V конкурсне документације, тачка 1.2 назначено је да право учешћа у поступку јавне 
набавке имају понуђачи који испуне додатне услове, између осталог тражено је под тачком 2) 
пословни капацитет: да је понуђач овлашћен за продају тонера, рибона, ink-jet кертриџа, факс 
филмова произвођача опреме за коју се тонери, рибони, ink-jet кертриџи, факс филмови набављају, 
за партију за коју понуђач подноси понуду (осим за партије 4 и 6). 
 У делу V конкурсне документације, у тачки 2.6 је назначено да као доказ за испуњење 
пословног капацитета треба доставити потврду/ауторизацију, сертификат, важећи уговор и други 
документ издат од стране произвођача опреме за коју се тонери, рибони, инк-јет кертриџи, факс 
филмови  набављају или локалне канцеларије тог произвођача (осим за партије 4 и 6). 
 Предлажемо да као доказ о пословном капацитету прихватите потврду издату од стране 
овлашћеног дистрибутера произвођача опреме за коју се тонери, рибони, инк-јет кертриџи, факс 
филмови  набављају, будући да дистрибутери директно набављају робу од произвођача опреме а све 
у циљу да се омогући што већем броју понуђача да учествују у отвореном поступку јавне набавке 
добара ЈН бр. 404-1-101/16-39 самим тим се повећа конкурентност.“ 

 
Одговор:  

 Наручилац је за услов (тачка 1.2. подтачка 2, стр. 17/49КД):  
 „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 6),“  
 захтевао доказ (тачка 2.6, стр. 18/49 КД):  
 „потврда/ауторизација, сертификат, важећи уговор и други документ издат од стране 
произвођача опреме за коју се тонери, рибони, инк-јет кертриџи, факс филмови  набављају или 
локалне канцеларије тог произвођача (осим за партије 4 и 6).“ 
 Наручилац остаје при захтевима из Конкурсне документације. 
  
 
 Комисија за јавну набавку 
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