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08/3 бр. 404-1-15/15-10 
17.04.2015. године

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези са припремом 
понуде у поступку јавне набавке: Тонери, рибони, тк-је1 кертриџи, факс филмови за потребе 
РФЗО, редни број набавке: 404-1-101/15-28

Захтевом број 08/3 број 404-1-15/15-9 од 16.04.2015. године, заинтересовано лице обратило 
се за појашњењем у поступку јавне набавке: Тонери, рибони, јпк-је* кертриџи, факс филмови за 
потребе РФЗО, редни број набавке: 404-1-101/15-28, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12).

Питања заинтересованог лица и одговори Комисије: 

Питање бр. 1:
„С обзиром на чињеницу да сте у конкурсној документацији навели да се набавка односи на 

оригиналне тонере, молимо вас да појасните на који начин се доказује да су понуђени тонери 
оригинални, а не заменски."

Одговор бр. 1:
Понуђач је у обавези да понуди добра предвиђена конкурсном документацијом и техничком 

спецификацијом.
Тачком 6.1 Модела оквирног споразума (стр.76/89КД) предвиђено је да се Добављач 

обавезује да, у случају постојања квалитативних недостатака који су уочени непосредним опажањем, 
на усмени захтев Наручиоца без одлагања, а најкасније у року од 3 дана, испоручи другу количину 
добара одговарајућег квалитета.

Чланом 4. Модела уговора (стр. 82/89КД) предвиђено је да Наручилац има право да приликом 
сваке појединачне испоруке изврши квалитативну и квантитативну контролу испоручених добара, о 
чему ће се сачинити записник који потписују присутни представници обе уговорне стране.

У случају да Добављач не испоручује добра у складу са конкурсном документацијом, оквирним 
споразумом и уговором Наручилац може да активира средства финансијског обезбеђења и раскине 
оквирни споразум и уговор закључен на основу оквирног споразума.

Питање бр. 2:
„Како је у конкурсној документацији наведено да се тражи да понуђач достави референцу као 

потврду о томе да је у једном моменту у претходне 3 године до објаве ове јавне набавке испоручивао 
предметна добра, молимо вас да потврдите да је једна поврда о референтној набавци довољна за 
све партије на којима се учествује.

Такође вас молимо да наведете колики је минимални износ референтне набавке потребан за 
учестовање у овој јавној набавци."

Одговор бр. 2:
Понуђач је у обавези да достави попуњен, печатом оверен и потписан образац Потврде 

Референце (образац бр.9), за сваку партију посебно, као доказ услова да је понуђач бар у једном 
периоду посматрано у оквиру временског периода од претходне три године од дана објављивања 
позива, продавао или продаје добра, која су предмет јавне набавке.

Мења се тачка 2.8 (стр.27/89 КД) тако да уместо:
„Попуњен, печатом оверен и потписан образац Потврде Референце (образац бр.9)“ 
сада гласи:
„Попуњен, печатом оверен и потписан образац Потврде Референце (образац бр.9), за сваку партију 
посебно".

Конкурсном документацијом није предвиђен износ референтне набавке потребан за 
учествовање.

Мења се страна 27/89КД страном 27а/89КД која сада чини саставни део конкурсне 
документације.



Питање бр. 3:
Молимо вас да наведете која је процењена вредност ове набавке по партијама.

Одговор бр. 3:
Наручилац према Закону о јавним набавкама (Сл Гласник РС, 124/12, 14/15) није у обавези да 

наведе процењену вредност јавне набавке.

КОМИСИЈА ЗАЈАВНУНАБАВКУ
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2. Докази који се достављају уз понуду

2.1 Извод из регистра Агенције за привредне регистре или извод из регистра 
надлежног Привредног суда, уколико је понуђач правно лице, односно другог 
одговарајућег регистра, уколико је понуђач предузетник;

2.2 Извод из казнене евиденције, односно уверење суда на чијем подручју се 
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва 
или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре;

2.3 Извод из казнене евиденције Посебног одегвења за организовани криминал 
Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 
неко од кривичних дела организованог криминала;

2.4 Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од 
кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према 
месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). 
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ 
за сваког од њих;

2.5 Потврде Привредног и Прекршајног суда да понуђачу није изречена мера
забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне
регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном 
друштву изречена мера забране обављања делатности;

2.6 Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у 
поступку приватизације;

2.7 Попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјаве понуђача о поштовању
обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и којом гарантује 
да је ималац права интелектуалне својине (образац бр. 7 у конкурсној 
документацији);

2.8 Попуњен, печатом оверен и потписан образац Потврде Референце (образац 
бр.9), за сваку партију посебно.
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