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СВИМ ПОНУЂАЧИМА 

у поступку јавне набавке мале вредности број 3-4/2015-2 
 

 

Предмет: Одговор Комисије за јавну набавку мале вредности број 3-4/2015-2 (Образована 
Решењем бр. 3-4/2015-3) на Захтев за додатним  информацијама/појашњењима у вези са 
припремањем понуде који је послат 13.03.2015. године, а који је наручилац примио 
16.03.2015. године. 
 

Поводом приспелог Захтева за додатним информацијама/појашњењима у вези са 
припремањем понуде за јавну набавку разног канцеларијског материјала и тонера, број 3-
4/2015-2, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/12 и 14/15), достављамо Вам одговорe. 
 

Питање: 
„Да ли су предмет набавке оригинални тонери у партији два, произведен од стране 
произвођача опреме?“ 
 

Одговор: 
Да. 
 

Питање: 
„На стр. 10/57 стоји да је понуђач у обавези да као доказ, да ће понудити и испоручити оригиналне 
тонере, достави на захтев наручиоца, важећу потврду (издату након објављивања позива за 
достављање понуда) издату од стране произвођача тонера или представништва произвођача тонера 
за подручје Републике Србије (локалне канцеларије или слично) којом се потврђује да су тонери 
оригинални, што је неуобичајен начин јер се исте потврде достављају уз понуду и искључиво на 
тај начин сви понуђачи транспарентно могу имати увид да ли су исте потврде валидне и међусобно 
упоредиве (нпр. Потврда произвођача оригиналног тонера Matrix или Perihad који је суштински 
оригинал ремонтовани тонер са холограмском етикетом никада не може бити еквивалент или 
упоредив са оригиналним производом произвођача опреме HP, Samsung, Lexmark, Epson или Canon)“ 
 

Oдговор: 
Сви понуђачи у складу са чланом 110. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 
број 124/12 и 14/15) имају право да изврше увид у документацију о спроведеном поступку 
јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка 
о чему могу поднети писмени захтев наручиоцу.  
Наручилац је у складу са ставом 2. наведеног члана дужан да понуђачу омогући увид у 
документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року 
од два дана од дана пријема писаног захтева. 
На наведени начин сви понуђачи транспарентно могу имати увид да ли су исте потврде 
валидне и међусобно упоредиве. 
 

Питање: 
„Навођењем непотпуних и неисправних навода описа штампача постоји забуна у тумачењу онога 
што очекујете да добијете. Сваки од произвођача оригиналног потрошног материјала има 
прецизно одређену шифру и назив. Тако нпр. нејасно је шта ћете да добијете у ставкама 9 и 10 јер у 
номенклатури HP назива ставке 9 и 10 не постоје. Ни један штампач са ознаком HP LJ 26059N не 
постоји.“ 
 

Одговор: 
У праву сте. Конкурсна документација ће бити измењена у овом делу.  
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Питање: 
„Следеће ставке користе потпуно исти потрошни материјал: 
 

Ставка 1 Тонер за штампач Canon i-sensys LBP 6300dn ком 4 исти тонер као и 
Ставка 2 Тонер за штампач Canon i-sensys LBP 6670dn ком 1 и као 
Ставка 4 Тонер за штампач Canon LBP 6650dn ком 1. 
 

Ставка 5 Тонер за штампач Canon LBP 800 ком 1 користи исти тонер као и 
Ставка 6 Тонер за штампач Canon LBP 810 ком 2. 
 

Ставка 8 Тонер за штампач HP Color Laser Jet 2605 Q6000A BLACK ком 2 
Ставка 9 Тонер за штампач HP Color Laser Jet 26059 N црвени ком 2 
Ставка 10 Тонер за штампач HP Color Laser Jet 26059 N плави ком 2 
Ставка 11 Тонер за штампач HP Color Laser Jet 2606 Q6000B жути ком 2 користе исте тонере по бојама: 
Ставка 25 Тонер за штампач HP Laser Jet Q 6003A црвени ком 1 
Ставка 26 Тонер за штампач HP Laser Jet Q 6001A плави ком 1 
Ставка 27 Тонер за штампач HP Laser Jet Q 6002A жути ком 1 
Ставка 28 Тонер за штампач HP Laser Jet Q 6000A црни ком 1 
 

Ставка 12 Тонер за штампач HP Laser Jet 1010 ком 3 користи исто што и 
Ставка 13 Тонер за штампач HP Laser Jet 1018 ком 6 као и 
Ставка 14 Тонер за штампач HP Laser Jet 1020 ком 3 
 

Ставка 18 Тонер за штампач HP Laser Jet P1005 ком 5 користи исто што и 
Ставка 19 Тонер за штампач HP Laser Jet P1006 ком 6 
 

Ставка 20 Тонер за штампач HP Laser Jet P1102 W ком 2 користи исто што и 
Ставка 29 Тонер за штампач HP Laser Jet M1132 MFP ком 2 
 

Ставка 22 Тонер за штампач HP Laser Jet P1566 ком 5 користи исто што и 
Ставка 37 Тонер за штампач HP Laser Jet М1536dnf A4 MFP ком 1“ 
 

Одговор: 
Понуђач ће у наведеном случају, нпр. за ставку 1, 2 и 4 понудити исти тонер и исту цену за 
тај тонер уписати у образац структуре цене.  
 

Питање: 
„Нејасно је код модела који имају два капацитета да ли желите потрошни материјал чији ће 
остатак бити јефтинији (тонер великог капацитета) или тонер малог капацитета. Тако нпр. за 
ставку 23 Тонер за штампач HP Laser Jet P2015 може се користити тонер Q7553A капацитета 
3000 страна или тонер Q7553X капацитета 7000 страна који коштати 47% скупље за више него 
двоструки број отисака. Исто се односи на ставку 24 и многе друге.“ 
 

Одговор: 
Наручилац захтева најнижи капацитет за све тонере. 
 

Наведени одговори чине саставни део Конкурсне документације број 3-4/2015-2. 
 
 

Комисија за јавну набавку 
(Образована Решењем број 3-4/2015-3) 

 

Доставити: 
- Заинтересованом лицу 

Објавити: 
- Портал јавних набавки - http://portal.ujn.gov.rs  и  

- Интернет страница: www.pharmacy.bg.ac.rs 


