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Питања и одговори у вези додатних информација и појашњења конкурсне документације, 
ЈН бр.29 - 04/2015 
 
 
Потенцијални понуђач је поставио следећа питања: 
 
Питање бр.1 

Из ког разлога је неопходно да понуђач поседује сертификоване техничаре када је предмет 
набавке испорука потрошног материјала а не уградња наведених делова и сервисирање 
уређаја, тј. предмет набавке у том слуцају би био НАБАВКА СЕРВИСИРАЊА УРЕЂАЈА 
СА УГРАДЊОМ ДЕЛОВА - УСЛУГА? 

Питање бр.2 

Из ког разлога  је захтевано да понуђач поседује 5 различитих  ИСО сертификата за 
испоруку укупно 28 тонера колико се по тендеру трази, тј, на овај начин се врши 
дискриминација јер само један понуђач у Србији поседује тражено, тако да је очигледно 
да остале фирме не могу да доставе своје понуде. 

 
 
  
Одговор: 
 

Наручилац је доказивање испуњености додатних услова дефинисао на основу 
битности и функционалности уређаја, а не на основу вредности и количине добара. 
 
Без обзира на количину тонера из спецификације  у обавези смо да  обезбедимо 
несметан рад наруциоца. 
С обзиром да су предмет набавке оригинални тонери, и обзиром на претходно 
искуство наручиоца,  ради сопствене сигурности захтева да понуђач испуњава 
тражене захтеве, и да услуга испоруке тонера буде извршена у складу са истим.  
 
Такође, желимо на напоменемо, да ми као Наручилац, не знамо да ли захтеване 
ИСО сертификате има само одређени број  понуђача.  
Чланом 81 ЗЈН прописано је да понуду може поднети група понуђача, односно да 
се може удружити више понуђача и заједнички испунити услове захтеване 
конкурсном документацијом.  
Такође, мишљења смо да оваквим поступањем наручилац није повредио члан 10 
ЗЈН – начело обезбеђивања конкуренције, као ни члан 12  начело једнакости 
понуђача. 
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Сходно свему горе наведеном, због битности самих уређаја, функционалности 
истих и квалитета комплетне пружене услуге, а и жеље да добије што више 
прихватљивих понуда, наручилац ће делимично усвојити захтеве потенцијалног 
понуђача и извршити измену тендерске документације и то: 

 
1.Усваја се примедба понуђача и тражени услов неће постојати у измени тендерске 

документације. 

2.Усваја се делимично примедба понуђача и документација ће бити измењена у том делу, 
тј. биће избачени сертификати бр:   ISO 27001:2014 и   ISO 20000-1:2011. 

 

 
 
  
 

                                                                            Комисија за јавне набавке 


