ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА –
ЈНМВ 14/ 2014

1. Питање:
На страни 10. Конкурсне документације наводи се да је потребно доставити документ од
стране произвођача опреме или локалне канцеларије произвођача или од овлашћеног
дистрибутера. Како у вашем захтеву за понудом стоји да користите уређаје шест
различитих произвођача, а како већина произвођача нема канцеларије нити овлашћене
дистрибутере за територију републике Србије, постављамо следеће питање:
Да ли је довољно доставити овлашћење од овлашћеног увозника оригиналних тонера које
ће гласити на име понуђача и садржати име наручиоца и број предметне набавке?
Одговор:
Довољно је.

2. Питање:
У тендерској документацији за ЈНМВ 14/ 2014-канцеларијски материјал, као доказ
техничког капацитета тражили сте да тонери наведени у спецификацији морају бити
оригинални производи произвођача уређаја, осим за ставке под редним бројем 118, 119,
120 и 121. Као доказ оригиналности невели сте документ којим се понуђач ауторизује за
учествовање у предметној набавци.
На нашем тржишту локалне канцеларије дају ауторизацију веома малом броју предузећа.
При томе и овлашћени дистрибутери често директно учествују на тендерима, због чега
осталим потенцијалним учесницима не дају ауторизацију. Из тих разлога, овај услов
онемогућава остале понуђаче, који могу понудити оригиналне тонере произвођача опреме,
али не могу добити ауторизацију да дају понуду, то умањује и број учесника, а тим и
конкуренцију. У вашем тендеру проблем је и већи, с обзиром на чињеницу да би
ауторизацију требало добити од више дистрибутера за HP,Canon,Dell i Kyoceru.
Из изнетих разлога молимо да поред наведене ауторизације предвидите и могућност да се
оригиналност тонера потврђује Изјавом датом под пуном кривичном и материјалном
одговорношћу да понуђач нуди оригиналне тонере произвођача опреме, упаковане у
оригинал паковање произвођача са заштитним холограмом. Овом допуном дали би
могућност учешћа већем броју понуђача, то је у крајњем и циљ јавне набавке.
Одговор:
Можете на меморандуму фирме као потенцијални понуђач дати Изјаву под пуном
кривичном и материјалном одговорношћу да у овој јавној набавци нудите оригиналне
тонете произвођача опреме. Изјава мора да буде насловљена на Наручиоца и да гласи на
број предметне јавне набавке. Уколико ваша понуда буде изабрана као прихватљива и са
најнижом понуђеном ценом, пре потписивања уговора морате донети узорке тонера.

3. Питање:
Ставке под р.бр.9, 27 и 84 немају дефинисану јединицу мере, па вас молимо да то
дефинишете.
Одговор: Јединица мере је комад.
4. Питање:
Ставка под р.бр.1. – у називу артикла пише 1/ 10 а јединица мере је комад – да ли да
понудимо цену за комад или комплет 1/10?
Одговор:
Понудите цену за комад.
5. Питање:
Ставка под р.бр.2. – у називу артикла пише 1/ 20 а јединица мере је комад – да ли да
понудимо цену за комад или комплет 1/20?
Одговор:
Понудите цену за комад.
6. Питање:
Ставка под р.бр.26. – молимо вас да дефинишете који деловодник желите с обзиром на то
да постоји више варијанти (B4, А4, 100 l, 200 l)?
Одговор: Тврди повез, 100 листа, формат А4.
7. Питање:
Ставка под р.бр.45 – пуњиве батерије снаге коју сте захтевали (2700) се не производе, па
вас молимо да дефинишете које батерије желите да понудимо, нпр. 1100,1200?
Одговор:
Пуњиве батерије 2700 се производе.
8. Питање:
Ставка под р.бр.56. – у називу артикла пише ¼ а јединица мере је комад. Да лижелите да
понудимо цену за комад или комплет 1/4?
Одговор:
Понудите цену за комад.
9. Питање:
Ставка под р.бр.64. – дефинишите које гумице за акта желите с обзиром на то да постоји
више димензија (фи 80,50, 120). Напомињемо да се гумице продају у пакету а не на комад
(нпр.1 кг).
Одговор: фи 80 а, јединица мере килограм.
10. Питање:
Ставке под р.бр.35., 36. И 37. – који артикал вам је потребан с обзиром на то да је опис
нејасан, тј. назив „Клик-Клак“ спирала није јасан.
Одговор:
Спирала за коричење од полиестера.
11. Питање:
Ставка под р.бр.52. – папир Glossy од 90 грама се не производи, па вас молимо да
дефинишете шта желите да понудимо (постоји фото папир од 90 грама али мат).
Одговор:
Ролна за плотер А0, 90 грама (1067 мм).

12. Питање:
Који је рок испоруке?
Да ли је испорука сукцесивна или једнократна?
Одговор:
Целокупна количина робе ће се испоручити по обостраном потписивању уговора у
најкраћем могућем року, а најкасније до 31. 12. 2014.године.
Испорука је једнократна.

