ЈКП "Погребне услуге"
11000 Београд, Рузвелтова 50
Телефони: Централа: 011/207 1 300 ; Факс: 011/329 1 517; Дежурни центар (0-24): 207 1 333 и 207 1 377;
E-mail: kontakt@beogradskagroblja.rs..

Број: 2275-6/2016
Београд, 29.02.2016. године

ПРЕДМЕТ: Појашњења у вези са припремањем понуде за јавну
набавку мале вредности бр. НМВ - 5/2016,

ТОНЕРИ И КЕТРИЏИ
1. ПИТАЊА:
Примљено је питање потенцијалног понуђача од 26.02.2016. године, достављено мејлом,
следећег садржаја:
Поштовани,
Везано за ЈН НМВ-5/2016 Тонери и Кетриџи
Навели сте испод сваке партије да се траже ОРИГИНАЛ ТОНЕРИ па нас интересује да ли
мислите на ОРИГИНАЛ ТОНЕРЕ ПРОИЗВОЂАЧА ОПРЕМЕ ПОМЕНУТИХ АПАРАТА или
тражите оригинал тонере других произвођача као што су Кинески такозвани FOR USE.
Pa vas molimo da nam odgovorite koje tonere tražite.
За Партију бр.5
Ставке од 1-5 Епсон рибони пошто сте написали оригинал-да ли рибони могу бити и
FOR USE.
Па вас молимо да нам одговорите да ли може и FOR USE

У вези с тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр.
124/12, 14/15 и 68/15 ) а у складу са конкурсном документацијом, Комисија даје
ОДГОВОР

ОДГОВОРИ:
1. Тонери и рибони морају бити Оригинал што ће понуђачи доказати потврдом
произвођача опреме или локалне канцеларије произвођача опреме за територију РС
којом се потврђује да је понуђач овлашћен за продају оригиналног потрошног
материјала који је предмет ЈН, а која гласи на наручиоца и предметну јавну набавку.
Уколико произвођач опреме нема локалну канцеларију на територији РС, понуђач је у
обавези да уз понуду достави потврду овлашћеног дистрибутера за територију РС
којом се исто доказује а која гласи на наручиоца и предметну јавну набавку.

2. ПИТАЊА:
26.02.2016. године примљено је питање потенцијалног понуђача, достављено мејлом, следећег
садржаја:
Поштовани,
1. Конкурсном документацијом захтевали сте оригинална добра.
Једини начин да будете сигурни да ћете за своја средства заиста и добити оригинална добра
произведена од стране произвођача опреме јесте потврда самог произвођача опреме којом се
исто потврдјује.
Молимо вас да размотрите наш предлог да као додатни услов захтевате да понуђачи уз
понуду доставе потврду произвођача опреме или локалне канцеларије произвођача опреме за
територију РС којом се потврђује да је понуђач овлашћен за продају оригиналног потрошног
материјала који је предмет ЈН, а која гласи на наручиоца и предметну јавну набавку.
Уколико произвођач опреме нема локалну канцеларију на територији РС, понуђач је у
обавези да уз понуду достави потврду овлашћеног дистрибутера за територију РС којом се
исто доказује а која гласи на наручиоца и предметну јавну набавку.
2.У конкурсној документацији на страни 15,у табели 3 тражи се укупна вредност са свим
трошковима.Молимо Вас да се изјасните коју укупну вредност ту треба уписати.
Да ли за сваку партију треба да се достави овај образац посебно уколико понуђач не
учествује на свим партијама већ само на неким?
3.Молимо Вас да нам потврдите да се образац уговора доставља за сваку партију посебно
уколико понуђач не учествује на свим партијама.
4.На страни 22 конкурсне документације, за партију 1-тонери HP, под ставком 2.навели сте
тонер HP 3015.
Да ли сте мислили на тонер за штампач HP 3015 са ознаком Q2612A или на тонер за
штампач HP P3015 са ознаком CE255A?
5. На страни 22 конкурсне документације, за партију 1-тонери HP,под ставком 26,навели сте
тонер за штампач HP 4200 Q2425.
Ознака тонера за тражени штампач је Q1338A, а не Q2425како је наведено.Молим Вас да то
исправите.
6. На страни 23 конкурсне документације, за партију 3-тонери Lexmark, под ставком 3 навели
сте Toner Lexmark MX710DE MFP(45.000 копија).Молимо вас да се изјасните који уређај
користите Lexmark MX710 ili Lexmark MX711, јер тонер са 45.000 копија како је тражено
користи само уређај MX711, а не MX710 као што је наведено.

У вези с тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр.
124/12, 14/15 и 68/15 ) а у складу са конкурсном документацијом, Комисија даје
ОДГОВОР
1.
Сагласни смо да као додатни услов тражимо да понуђач достави потврду произвођача
опреме или локалне канцеларије произвођача опреме за територију РС којом се потврђује да
је понуђач овлашћен за продају оригиналног потрошног материјала.

2. Образац понуде-Образац 1 понуђач доставља посебно за сваку партију у којој
учествује што ће бити исправљено у конкурсној документацији.
3. Образац уговора понуђач доставља посебно за сваку партију у којој учествује што ће
бити исправљено у конкурсној документацији.
4. За партију 1-тонери HP, под ставком 2 мисли се на тонер за штампач HP 3015 са
ознаком Q2612A .
5. Ознака тонера за штампач HP 4200 je Q1338A што је и исправљено у конкурсној
документацији.
6. За партију 3 под редним бројем 3 потребан је тонер за штампач Lexmark MX710 за
25.000 копија.
3. ПИТАЊА:
Примљено је питање потенцијалног понуђача од 25.02.2016. године, достављено мејлом,
следећег садржаја:

1. У конкурсној документацији на страни 23 од 35 за ПАРТИЈУ 3: тонери-LEXMARK
под бројем 3 захтеван је тонер за Lexmark MX710DE MFP mono laser(45.000 копија).
Како је за наведени штампач највећи капацитет тонера 25.000 копија, молимо вас да
нам одговорита да ли вам тонер треба за наведени штампач са 25.000 копија или за
штампач МЏ711 који из ове серије штампача једини има тонер за захтеваних
45.000.копија .
У вези с тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр.
124/12, 14/15 и 68/15 ) а у складу са конкурсном документацијом, Комисија даје
ОДГОВОР

1. За партију 3 под редним бројем 3 потребан је тонер за штампач Lexmark MX710DE
MPF моно ласер за 25.000 копија.

Обавештење о продужетку рока за достављање понуда, као и конкурсна документација биће
објављени на Порталу јавних набавки и на сајту предузећа.

Комисија за јавну набавку

