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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПРЕДМЕТ: додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези поступка јавне
набавке: Набавка штампача за потребе РФЗО, број јавне набавке: 404-1-103/18-13
Дана 29.05.2018. године, након радног времена, заинтересовано лице обратило се захтевом
за додатним појашњењем у вези са поступком јавне набавке штампача за потребе РФЗО, број јавне
набавке: 404-1-103/18-13, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12, 14/15, 68/15).
Питање:
„Конкурсном документацијом, додатним условима за пословни капацитет захтевате да је
понуђач бар једном у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда продавао
добра која су предмет јавне набавке, за шта се као доказ доставља референтна потврда издата од
стране референтног Наручиоца, где се између осталог уноси и количина продатих штампача.
Имајући у виду да је предметна набавка добара - Набавка штампача у количини од 250
комада, молимо вас да дефинишете минималну количину продатих штампача коју понуђачи морају да
испуне?“
Одговор:
Конкурсном документацијом, на страни 14/34, у делу VI - Услови за учешће и
доказивање испуњености услова, под тачком 1.2. захтевано је да је понуђач бар једном
посматрано у периоду од претходне 3 године пре објављивања позива за поношење понуда
продавао добра која су предмет јавне набавке, а да је као доказ наведеног услова потребно
доставити потврду/референцу, потписану и печатирану од стране овлашћеног лица
референтног Наручиоца/Купца.
Наручилац је у конкурсној документацији јасно дефинисао докумената која је потребно
доставити, водећи рачуна о поштовању начела који су одређени Законом о јавним набавкама.
Наручиoцу није од значаја у којој количини је понуђач продавао предметно добро, те
Комисија за предметну јавну набавку остаје при наводима датим у Условима за учешће и
доказивање испуњености услова.
Измена конкурсне документације:
Наручилац врши измену конкурсне документације у складу са чланом 63. став 1. Закона о
јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у поступку јавне набавке:
Набавка штампача за потребе РФЗО, редни број набавке: 404-1-103/18-13.
Мења сe Техничка спецификација Конкурсне документације у тачки 3 - Спецификација
добара, страна 5/34, тако што уместо:
Подржана тежина папира из вишенаменског улаза
Од 60 до 120 g/m² минимум
сада стоји:
Подржана тежина папира из вишенаменског улаза

Од 60 до 200 g/m² минимум

Наручилац ће објавити пречишћен текст Конкурсне документације са наведеним
изменама на Порталу јавних набавки и интернет страници.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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