ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
БР. ЈН 05/2015
Канцеларијски материјал за 2015. годину, и то: Партија I – Остали канцеларијски
материјал; Партија II- Тонери за Hp, CANON, SAMSUNG штампаче, Партија IIIТонери за Oki, Konica Minolta штампаче

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС“, број 124/2012,
14/15 и 68/15) прослеђујемо Вам следећа питања и одговоре:
Питање 1:
„Ставка 61. партија I, омот списа – тражи се узорак за исту. Да ли је неопходно узорак
послати са штампом коју сте доставили у прилогу конкурсне документације, из разлога
што је само штампање скупо и представља издатак за само један примерак? Да ли Вам
можемо послати узорак који имамо на стању, штампан је за другог корисника, а
испуњава услове у погледу дебљине картона 270гр?“
Одговор 1:
Можете доставити узорак за ставку 61. партија I, омот списа који сте штампали за
другог наручиоца, узорак који испуњава услов у погледу мин. дебљине картона 270гр.
Наручилац задржава право да након закључења уговора добављач испоручује тражени
Омот списа који је приложен у конкурсној документацији.
Питање 2:
„Ставке 67. и 68., партија I - да ли кламерице могу бити у другој боји? Из разлога што
се исте, бакарне, не могу наћи на тржишту? „
Одговор 2:
Муниција 23/15 и 23/17, може бити челична-никлована. Муниција у паковању је од
1000 комада.
Питање 3:
„Фотокопир папир А4(а'500) , шта подразумевате под високим степеном белине пошто
белина папира са ИСО стандардом 9706 има више брендова као и дебљина максимално
110 микрона. Морате дати још карактеристика папира због адекватне понуде.
Предпостављам да (а'500) значи 1/500 у рису. А доноси се узорак.
Одговор 3:
Фотокопир папир А4(а'500) поред наведених карактеристика додајемо следеће:
- Непремазан папир (без глине, латекса...) од хемијских влакана,
- Без киселина са алкалним резервама што гарантује дуго одржавање штампе,
- Погодан за фотокопир апарате, ласерске штампаче, инкјет штампаче.
(а'500) значи 1/500 у рису.
Питање 4:
„ОМОТ СПИСА А3, БЕЛИ, мин 270гр, са посебном штампом. С обзиром да сте у
прилогу документације доставили како треба да изгледа штампа, ради се на картону и
треба урадити припипрему за штампу- ако се ради припрема нико неће урадити
припрему за 1 примерак, а треба Вам доставити узорак Омота списа, с обзиром да се не

може знати ко ће да добије тендер молим да поменути артикал избаците са списка
узорака који треба да се донесу. Припрема за штампу није јефтиан да би се урадио само
1 узорак.“
Одговор 4:
Потребно је доставити узорак за дату ставку који може бити штампан и за другог
наручиоца, у циљу утврђивања мин. дебљине картона 270гр. Наручилац задржава право
да након закључења уговора, добављач испоручује тражени Омот списа који је
приложен у конкурсној документацији.
Питање 5:
„67,68. Кламерице 23/15 и 23/17 (а'100) висок квалитет бакарне. Бакарна муниција је
само са ознакама 24/разне величине, а муниција која иде са ознакама 24/разне величине
јесте челична- никлована и није бакарна на нашем тржишту је нема. С обзиром да
тражите узорак , молим да одговорите да ли прихватате и муницију која је никлованасребрна у тим величинама јер бакарне нема. Муниција је у кутијицама пакована 1/1000,
а не 1/100.“
Одговор 5:
Прихвата се муниција која је никлована – сребрна, и паковање ће бити од 1000 комада
(1/1000), за ставке 67 и 68 Партије I.
Питање 6:
„На страни 5. у оквиру додатних услова/Понуђач располаже довољним техничким и
кадровским капацитетом за партије 2, 3 потребно је обезбедити ауторизацију/потврду
произвођача. Уколико је ауторизација/потврда произвођача на енглеском језику, да ли
је потребно доставити и превод на српски језик?“
Одговор 6:
Није потребно доставити превод Ауторизације/потврде произвођача, или локалног
представништва произвођача, на српски језик. Комисија ће узети у разматрање потвду
која је на енглеском језику.
На основу наведеног, у складу са чланом 63. ЗЈН (“Сл. гл. РС”, бр. 124/2012,14/15 и
68/15) наручилац ће без одлагања извршити и објавити на Порталу јавних набавки и
Интернет страни Акредитационог тела Србије, измену и допуну конкурсне
документације као и обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

С поштовањем,
Комисија за ЈН м.в. 5/2015

