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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези поступка јавне 
набавке: Тонери, фотокондуктори, ink-jet кертриџи, рибони, факс филмови за потребе 
РФЗО, број јавне набавке: 404-1-101/18-54 
 
 

 
Дана 12.12.2018. године и дана 13.12.2018. године, заинтересована лица обратила су се 

захтевом за појашњењем у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке: Тонери, 
фотокондуктори, ink-jet кертриџи, рибони, факс филмови за потребе РФЗО, број јавне набавке: 404-1-
101/18-54, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 
68/15).  

 
 
 Питање: 
 „Партија 4 – тонери за Canon фотокопир апарате 
 Артикал под редним бројем 4 тонер за Canon IR 6001n у обрасцу структура цене на страни 37 

конкурсне документације, више се не производи и не може да се набави регуларним дистрибутивним 

каналом.  

 Обзиром да тражите ауторизацију произвођача или дистрибутера а како овај тонер није 

могуће обезбедити молимо Вас да га избаците из спецификације.“ 

 Одговор: 

  Наручилац врши измену конкурсне документације тако што се из партије 4 - ТОНЕРИ ЗА 

CANON ФОТОКОПИР АПАРАТЕ брише ставка под ред. бр. 4: 

 

4 ТОНЕР ЗА CANON Ir 6001n 3 

 

  
  Наручилац врши измену количине тонера за ставку 6 -  ТОНЕР ЗА CANON Ir 2525i у оквиру 
партије 4, тако што се иста повећава за  6 комада и сада износи 125 комада. 
 

У складу са  наведеним врши се измена Техничке спецификације и обрасца 4.4 - Понуда за 
јавну набавку са структуром цене  за партију 4. 
  

  Питање: 

 „Поштовани, 

 Конкурсном документацијом дефинисали сте као услов за учешће у поступку, поред осталог и 

пословни капацитет и то „ Услов бр.1: да је понуђач овлашћен за продају тонера, фотокондуктора, тк-

је1: кертриџа произвођача опреме за коју се тонери, фотокондуктори, јпк-је!; кертриџи, набављају, за 

партију за коју понуђач подноси понуду (осим за партију 3)". 

Доказ за наведени услов бр.1 је: потврда/ауторизација, сертификат, важећи уговор и други документ 

издат од стране произвођача опреме за коју се тонери, фотокондуктори, тк-је1: кертриџи, набављају 

или локалне канцеларије тог произвођача (осим за партију 3) 
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 или 

 потврда, важећи уговор и други документ издат од стране овлашћеног дистрибутера 

произвођача опреме за коју се тонери, фотокондуктори, тк-је1: кертриџи набављају. Потребно је 

доставити доказ (потврда/ауторизација, сертификат, важећи уговор и други документ издат од стране 

произвођача опреме) да је наведени дистрибутер овлашћени дистрибутер произвођача опреме. 

 Сматрамо да је неопходно, а узимајући у обзир и праксу других наручилаца, да је понуђач 

овлашћен од стране произвођача опреме за коју се тонери, фотокондуктори, тк-је!: кертриџи, 

набављају или локалне канцеларије тог произвођача, за продају тонера, фотокондуктора, тк-је1: 

кертриџа произвођача опреме за коју се тонери, фотокондуктори, јпк-је1: кертриџи набављају, за 

територију Републике Србије. 

 Уколико произвођач опреме нема представништво на територији Републике Србије, тражено 

овлашћење понуђач је у обавези да достави од стране овлашћеног дистрибутера, уз доказ да је исти 

овлашћени дистрибутер за територију Републике Србије. 

 Такође, сматрамо да овлашћење мора да гласи на Републички фонд за здравствено 

осигурање, као наручиоца у поступку јавне набавке и смислу предлажемо измене конкурсне 

документације.“ 

 Одговор: 

  

 Наручилац врши измену конкурсне документације тако што се врши измена додатног услова 

под тачком 2) Пословни капацитет, услов бр. 1, стр. 16/48 КД,  тако што уместо: 

 „Услов бр.1: да је понуђач овлашћен за продају тонера, фотокондуктора, инк-јет кертриџа 

произвођача опреме за коју се тонери, фотокондуктори, инк-јет кертриџи, набављају, за партију за 

коју понуђач подноси понуду (осим за партију 3).“ 

  сада гласи:  

 „Услов бр.1: да је понуђач овлашћен за продају тонера, фотокондуктора, инк-јет кертриџа 

произвођача опреме за коју се тонери, фотокондуктори, инк-јет кертриџи, набављају или локалне 

канцеларије тог произвођача, за територију Р. Србије, за партију за коју понуђач подноси понуду, 

(осим за партију 3).“ 

 Мења се доказ додатног услова под тачком 2.6 Пословни капацитет, за услов бр. 1, стр. 

17/48 КД, тако да уместо: 

Услов бр. 1: потврда/ауторизација, сертификат, важећи уговор и други документ издат од 
стране произвођача опреме за коју се тонери, фотокондуктори, инк-јет кертриџи, набављају 
или локалне канцеларије тог произвођача (осим за партију 3); 

или 

потврда, важећи уговор и други документ издат од стране овлашћеног дистрибутера 
произвођача опреме за коју се тонери, фотокондуктори, инк-јет кертриџи набављају. Потребно 
је доставити доказ (потврда/ауторизација, сертификат, важећи уговор и други документ издат 
од стране произвођача опреме) да је наведени дистрибутер овлашћени дистрибутер 
проивођача опреме.“ 

 

сада гласи: 

Услов бр. 1: потврда/ауторизација издата од стране произвођача опреме за коју се тонери, 

фотокондуктори, инк-јет кертриџи, набављају или локалне канцеларије тог произвођача 

(осим за партију 3), која је насловљена на Наручиоца и преметну јавну набавку; 
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или 

уколико произвођач нема представништво на територији Р. Србије понуђач доставља потврду 
издату од стране овлашћеног дистрибутера произвођача опреме за коју се тонери, 
фотокондуктори, инк-јет кертриџи набављају која је насловљена на Наручиоца и преметну 
јавну набавку. Потребно је доставити доказ (потврда/ауторизација, сертификат, важећи уговор 
и други документ издат од стране произвођача опреме) да је наведени дистрибутер 
овлашћени дистрибутер проивођача опреме за територију Републике Србије.“ 

 

 Наручилац ће објавити пречишћен текст конкурсне документације са наведеним 

изменама.  

 
 
 

                                                                                    КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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