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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези са припремом понуде у 
поступку јавне набавке: Тонери, рибони, инк-јет кертриџи, факс филмови за потребе РФЗО, 
редни број набавке: 404-1-101/15-28 
 

Захтевом број 08/3 број 404-1-15/15-36 од 29.06.2015. године, заинтересовано лице обратило 
се за појашњењем у поступку јавне набавке: Тонери, рибони, инк-јет 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, 14/15).  
 
  Питања заинтересованог лица и одговори Комисије: 
  

Питање бр. 1: 
  „Уколико доставим потврду Аустријског дистрибутера оригиналних тонера, оверену, 

потписану, насловљену на моје предузеће и преведену од стране судског тумача на српски језик у 
којој аустријски дистрибутер наводи за које брендове светских произвођача тонера је званични 
дистрибутер и у којој такође наводи интернет страницу на којој се то може проверити, као и 
сопствену изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам понудио оригиналне 
тонере које ћу све време трајања уговора и испоручивати да ли ће те то прихватити а у складу са 
законом о јн и вашом документацијом као исправну понуду“ 

 

 Одговор бр. 1: 
  
 На страни 26/89 КД, тачка 1.2.2. предвиђен је услов: 
 1.2.2. 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). 
  
 И као доказ наведеног услова на страни 28/89 К, тачка 2.9: 
 „2.9. потврда/ауторизација, сертификат, уговор и сл.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 7)“ 
 
 Будући да је као доказ наведеног услова јасно дефинисано да документ мора бити издат од 
стране произвођача опреме за коју се тонери, рибони, инк-јет кертриџи, факс филмови  набављају 
или локалне канцеларије тог произвођача потврда дистрибутера се не може прихватити као доказ. 
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