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Шабац, 22.03.2017.год.
Предмет: Појашњење и измена конкурсне документације

Потенцијални понуђач се обратио наручиоцу ради појашњења конкурсне документације за
јавну набавку у отвореном поступку бр.10/17 – канцеларијски материјал и то са следећим
питањем:

1. ''У техничкој документацији у делу Партија 4 – Произвођач Епсон, ставка 1 наведен је
назив штампача Епсон МД 200ДН који је непостојећи. Молим вас да или исправите назив
штампача или да наведете тачну ознаку тонера који вам је потребан, како бисмо могли да
пошаљемо адекватну понуду''.
Одговор наручиоца: Ради се о техничкој грешки у навођењу назива штампача и треба да
стоји Епсон АЛ –МХ200ДНФ.

2. ''Молимо вас да потврдите да су вам потребни оригинални тонери, кертриџи и рибони
произведени од произвођача опреме за партије 4, 6 и 7.
Одговор наручиоца: У партијама 4, 6 и 7 се траже оригинални производи.
3. На страни 8/53 за партије 4,6 и 7 као доказ да се нуде оригинални тонери, захтевате
овлашћење произвођача, уговор са генералним заступником, уговор о заступству. Како су
поменути уговори пословна тајна, молимо да нам потврдите да је довољно доставити
потврду овлашћеног дистрибутера за територију Републике Србије за сваки од наведених
брендова које треба да гласи на Наручиоца, предметну јавну набавку понуђача који
подноси понуду, за наведене партије.
Одговор наручиоца: Наручилац ће прихватити и потврду овлашћеног дистрибутера.
4. На страни 29/53 у моделу меничног овлашћења, молимо да исправите број јавне набавке.
Одговор наручиоца: Ради се о чистој техничкој грешки наручиоца. На страни 29 стоји
12/2016 уместо 10/17.
5. Уколико понуђач подноси понуду за више партија, молимо вас да потврдите да се модел
уговора попуњава и доставља у једном примерку за све партије за које се подноси понуда.
Одговор наручиоца: Модел уговора се као и остала општа документација којом се
доказује испуњавање општих услова , доставља у једном примерку за све партије за које се
подноси понуда.
Комисија за јавне набавке
Сандра Ристић, ср
Данијела Марковић, ср
Милош Гајић, ср

