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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези поступка јавне набавке: 
Набавка штампача за потребе РФЗО, ЈН бр. 404-1-103/19-72 
 
Дана 10.12.2019. године заинтересовано лице обратило се захтевом за појашњењем у вези 

поступка јавне набавке: Набавка штампача за потребе РФЗО, ЈН бр. 404-1-103/19-72, сходно члану 
63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).  
 

1. Питање: „У складу са додатним појашњењем и изменама конкурсне документације 08/3 
број 404-1-68/19-20 од 6.12.2019 у погледу техничке спецификације за штампач тип 1 захтевате да 
иницијални тонер буде капацитета од 12.000 страна.  Истраживањем тржишта нисмо успели да 
нађемо монохроматиски једнофункцијски А4 штампач са капацитетом иницијалног тонера од 12.000 
страна у складу са ISO/IEC 19752, да ли нам можете послати који модел штампача и од ког 
произвођача задовољава овако дефинисан захтев од стране наручиоца?“     

 
Одговор: Наручилац је конкурсном документацијом предвидео минимални капацитет тонера. 

Потецијални понуђач може понудити тонер једнаког капацитета или тонер већег капацитета од 
захтеваног. 

Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације. 
 
2. Питање: „У складу са додатним појашњењем и  изменама конкурсне документације 08/3 

број 404-1-68/19-20 од 6.12.2019 у погледу техничке спецификације за штампач тип 1 захтевате да 
иницијални тонер буде капацитета од 12.000 страна у складу са ISO/IEC 19752. Да ли потенцијални 
понуђач може да понуди додатни тонер уз штампач тип 1 који би заједно са инцијалним имао већи 
капацитет од 12.000 страна у складу са ISO/IEC 19752?“     

 
Одговор: Наручилац ће прихватити уколико понуђач поред иницијалног тонера понуди и 

додатни тонер (само један додатни тонер) тако да укупни капацитет буде минимално 12000 страна, 
искључиво произведени од стране произвођача опреме која се нуди. 

 
3. Питање: „У складу са додатним појашњењем и изменама конкурсне документације 08/3 

број 404-1-68/19-19 од 6.12.2019 у погледу техничке спецификације за штампач тип 1 на питање 
потенцијалног испоручиоца 06.12.2019. сте изменили технички захтев за штампач тип 1 тако да 
захтевате да гранична вредност буке буде 54dBA на основу Правилника о превентивним мерама за 
безбедан и здрав рад при излагању буци.  У наведеном правилнику није дефинисана дозвољена 
гранична вредност буке за штампаче од 54dBA, овим захтевом сте директно направили 
дискриминаторни услов и на тај начин се ограничили конкуренцију. Молимо Вас да одустанете од 
овог захтева, иначе ћемо бити  приморани да поднесемо захтев за заштиту понуђача , у складу 
Законом о јавним набавкама,  члан 10 – обезбеђивање конкуренције,  који каже: „Наручилац је дужан 
да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију. Наручилац не може да ограничи 
конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне 
набавке неоправданом употребом преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских 
услова, техничких спецификација и критеријума.“     

 
Одговор: Наручилац је конкурсном документацијом захтевао минималне карактеристике и 

понуђач може понудити штампаче бољих карактеристика и перформанси. 
Такође, Наручилац је дефинисао захтеве у техничкој спецификацији водећи се подацима које 

је прибавио истраживањем тржишта и искуством у употреби штампача који задовољавају захтевани 
критеријум. 

Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације. 
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4. Питање: „У складу са додатним појашњењем и изменама конкурсне документације 08/3 

број 404-1-68/19-19 од 6.12.2019. у погледу техничке спецификације за штампач тип на питање 
потенцијалног испоручиоца 6.12.2019. сте изменили технички захтев за штампач тип 1 тако да 
захтевате да гранична вредност буке буде 54dBA на основу Правилника о превентивним мерама за 
безбедан и здрав рад при излагању буци.  У правилнику о превентивним мерама за безбедан и здрав 
рад при излагању буци  Члан 6  стоји „На радним местима на којима се обављају послови при којима 
дневна изложеност буци значајно варира од једног до другог радног дана недељна изложеност буци 
не сме да прекорачи вредност од 85 dB(A) и при томе морају да буду предузете одговарајуће 
превентивне мере за смањење ризика услед изложености буци у складу са пословима који се 
обављају.“ Молимо Вас да нам појасните на основу којих параметра сте дошли до захтева да 
гранична вредност буке за штампач треба да буде 54dBA?“   

 
Одговор: Наручилац је конкурсном документацијом захтевао минималне карактеристике и 

понуђач може понудити штампаче бољих карактеристика и перформанси. 
Такође, Наручилац је дефинисао захтеве у техничкој спецификацији водећи се подацима које 

је прибавио истраживањем тржишта и искуством у употреби штампача који задовољавају захтевани 
критеријум. 

 
5. Питање: „У складу са додатним појашњењем и изменама конкурсне документације 08/3 

број 404-1-68/19-19 од 6.12.2019 у погледу техничке спецификације за штампач тип 1 на питање 
потенцијалног испоручиоца 06.12.2019. сте изменили технички захтев за штампач тип 1 тако да 
захтевате да гранична вредност буке буде 54dBA на основу Правилника о превентивним мерама за 
безбедан и здрав рад при излагању буци.  Да ли потенцијални понуђач може да понуди штампач са 
дозвољеном граничном вредношћу буке од 56dBA, иако је тражена  дозвољена гранична вредност 
54dBA, с обзиром да разлику од 2 dBA нешто што људско ухо неће регистровати“   

 
Одговор: Наручилац неће прихватити уколико понуђач понуди штампач са дозвољеном 

граничном вредношћу буке од 56dBA. 
Наручилац је конкурсном документацијом захтевао минималне карактеристике и понуђач 

може понудити штампаче бољих карактеристика и перформанси. 
Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације. 
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