
 
 

  
 
Брпј:  16407-2/18         
Датум: 06.07.2018. 

  

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење за јавну набавку добра – Пптрпщни материјал ЈН 21/18 МВ. 

Од стране пптенцијалнпд ппнуђаша дана 04.07.2018. дпдине у писанпм пблику дпстагљен је захтег за 
дпдатним инфпрмацијама и ппјащоеоем. 
У складу са шланпм 63. стаг 2. Закпна п јагним набагкама („Сл. дласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015)  Нарушилац дпстагља следећу инфпрмацију: 
 

Питање 1: 
Заинтереспгани смп за дпстагљаое ппнуде придиналнпд пптрпщнпд материјала, али предледпм 

претхпдних дпдина, мпрамп да кпнстатујемп да спецификација из 2017 и удпгпрена греднпст кпју је дап 

најјефтинији ппнуђаш (са кпјим сте и пптписали удпгпр), не мпже бити греднпст за придинални пптрпщни 

материјал прпизгеден пд прпизгпђаша ппреме. 

 

С пбзирпм да сте изузетнп прецизнп и јаснп састагили кпнкурсну дпкументацију, какп пге, такп и 

претхпдних дпдина, мплимп да нас упутите какп ћете напрагити разлику при греднпгаоу ппнуда 

ппнуђаша кпји нуде рециклирани, непридинални, пуоени итд. пптрпщни материјал и ппнуђаше кпји ће 

нудити придинални пптрпщни материјал прпизгеден пд прпизгпђаша ппреме? 

Неки ппнуђаши се, на жалпст, не либе да пптпищу изјагу (Образац 4, стр 18/44) ппд пунпм 

прпфесипналнпм, мпралнпм, материјалнпм и кригишнпм пддпгпрнпщћу да ће исппрушигати прпизгпд  

призгпђаша ппреме, а да нуде сасгим нещтп друдп. 

 

 

Одговор 1: 
 
Кап щтп је нагеденп у кпнкурснпј дпкументцији на страни 9/44, „укoликo пoнуђaш пoнуди тoнeрe и 

кeртричe, кojи нису прoизгeдeни oд стрaнe прoизгoђaшa урeђaja, дужaн je дa уз пoнуду дoстaги писмeни 

дoкaз oд прoизгoђaшa урeђaja зa кojи сe нуди тoнeр или кeртрич кojим сe пoтгрђуje дa je пoнуђeнo дoврo 

признaтo oд стрaнe прoизгoђaшa aпaрaтa/урeђaja или дa дoстaги писмeни дoкaз oд прoизгoђaшa 

пoнуђeнoд дoврa дa кoрищћeоeм пoнуђeнoд дoврa нeћe дoћи дo нeпрaгилнoсти у рaду aпaрaтa/урeђaja, 

oднoснo вилo кoje грстe oщтeћeоa нa aпaрaту/урeђajу у кojи сe тoнeр или кeртрич удрaђуje, a укoликo дo 

oщтeћeоa дoђe, дa ћe нaдoкнaдити укупну дирeктну и индирeктну щтeту дo кoje je дoщлo звoд 

нeмoдућнoсти упoтрeвe урeђaja. Прoцeну щтeтe ћe изгрщити кoмисиja нaрушиoцa“. 

 
Рандираое сгих ппнуђаша се грщи на пснпгу критеријума за пцеоигаоа ппнуда тј. „најниже 

ппнуђене цене“   

Додатно појашњење се објављује на Порталу јавних набавки, као и на интернет страници: 

http://www.nsinfo.co.rs/javnabavke. 
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