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Шабац, 12.02.2018.год.
Предмет: Појашњење и измена конкурсне документације
Потенцијални понуђачи односно заинтересована лица обратила су се наручиоцу са следећим
питањима у вези јавне набавке мале вредности бр. 08/18:
1.У конкурсној документацији у делу 3 – врста, техничке карактеристике ...за партију 3 –
штампачи на страни 8/36 наводите: тонер компатибилан са 106Р02778 и 106Р02782. Овако
наведена карактеристика није у складу са ЗЈН, чл.72 – коришћење техничких спецификација,
сходно томе предлажемо да извршите измену конкурсне документације.
Одговор наручиоца: Наручилац тражи штампаче карактеристика као што је наведено у
конкурсној документацији
Опис
Format: A4
Tip: laser mono
Brzina štampe: do 30 ppm
Mesečni obim štampe: do 3000
Rezolucija: 600x600
Kapacitet ulaza: 250 papira
Memorija: 128 do 256 Mb
Tip ulaganja papira: multi tray
Brzina prve stranice u stand bay režimu: do 9 Sekundi
Tonek kompatibilan sa: 106R02778 i 106R02782
Podržani operativni sistemi: Linux distribucije : Ubuntu 10.04-17.10, Mint 18 - 18.3,
Windows 7, 8.1 , 10
А имајући у виду постојеће уговоре и количине које има на располагању у смислу тонера за
штампаче (тонери 106Р02778 и 106Р02782) наручилац је навео које тонере има на
располагању па штампачи треба да буду одговарајући или компатибилни са наведеним
(сходно ЗЈН, члан 72, став 3 и 4), што не смањује конкурентност што је стручна служба
проверила приликом припремања конкурсне докуметације јер постоји и више врста и
произвођача штампача који могу да одговоре овом захтеву а све са циљем уштеде и уклапања
у постојећа расподељена финансијска средства и функционисање службе Информатике у
установи.
2. ''За јавну набавку 08/18 потребно је појашњење/измена везано за партију 6. Процењена
вредност је 13.200,00 за 10 уређаја а обзиром да је по траженим карактеристикама
најјефтинији уређај на тржишту преко 3000,00 динара без ПДВ, молим вас за измену или
карактеристика или процењене вредности за поменуту партију.
Одговор наручиоца: Наручилац је увидео техничку грешку, ради се о грешки у количини јер
се траже 4 рутера а не 10 како је грешком уписано. У овом делу наручилац врши измену
конкурсне документације и мења образац последње партије – 6 у делу табеле количина.
Саставни део овог појашњења је и измењена конкурсна документација.

Комисија за јавне набавке
Ристић Сандра, члан Комисије,ср
Марковић Данијела, члан Комисије, ср

