Заинтересовано лице је у смислу члана 63. став 2. ЗЈН у поступку јавне набавке број JN MV
4/2019 административни материјал поставило следећа питања на која је комисија за јавне
набавке наручиоца пружила следеце одговоре:

1. Молим да спецификацију прецизирате у следећем и да тако избегнемо непрецизности.
- Ставка 2 Наведене ознаке тонера и друмова имају различите цене па је немогуће уписати цену за
количину 6 ком. Као што код вас стоји, јер CB380A и CB382A црни и жути тонер имају различите цене у
односу на CB384A,CB385A,CB386A и CB 387A друмове.
Одговор:
Понуђач може понудити и тонер и друм који су одговарајући траженом, цена у колони број 4 је јединична
цена за један комад по којој ће бити вршено фактурисање и за тонер и за друм. Не уписује се нигде цена за
6 комада већ само за један а наручилац је проверио и коштају исто одговарајући уређаји.

-

Ставка 8 молим да прецизирате у делу оквирна количина и напишете уместо 3+3 црна 3 комплета
( bk,cy,ye,ma) + 3 црна или да цену за комплет раздвојите у односу на цену ѕа црни и да то буду две
ставке у спецификацији. Овако написано је подложно манипулацијама.

Одговор:
Понуђач у колони број 4 уписује понуђену збирну цену за 1 комплет (megenta,cyan, yellow) и 1 црни (black)
тонер. Комисија наручиоца не види где је могућност за манипулације ако у колони оквирна количина стоји
да годишње трошимо 3 комплета и 3 црна тонера. У обрасцу структуре цена уписује се збирна цена за 1
црни тонер и један комплет тако се збирно и фактурише јер уређај за штампу тако и троши потребне
тонере.Да би правилно радио морамо једновремно да купимо и комплет и 1 црни тонер.

-

Ставка 14 по каталогу произвођача CANON тонер CRG 724 H ради 12500 страна па не можете да
напишете да тражите 5 тонера или ако не нудите оригинални онда компатибилног у количини да
може да одштампа 60.000 странаpa. Дакле ако купујете тонер CRG 724H oem 5 ком a они раде
12500 страна онда понуђач ako нуди компатибилни нуди такође тонер који ради 12500 страна.

Одговор:
Каталог произвођача доставља се само за тонере за које је наручилац тражио узорке, у свему како је
наведено на страни 48 конкурсне документације. Наведена ставка 14 није на листи узорака и исту ће
наручилац у стручној оцени понуда применом одредбе члана 93. став 1. ЗЈН испитивати само и искључиво
уколико комисија наручиоца посумња да је понуђено одговарајуће добро. Остаје захтев конкурсне
документације у свему како је и тражено конкурсном документацијом.

-

Ставка 21 да ли само црни инк или и црни колор инк?

Одговор:
Наручилац је свуда у обрасцу структуре цена посебно назначавао које тонере купује у колору, где год не
стоји означено да се тражи колор ту се подразумева црна боја. Те овим путем појашњавамо конкурсну
документацију у делу позиције 21. HP Deskjet 3745 да ће бити испоручен један и то црни тонер. Образац
структуре цена остаје непромењен.

Наручилац не продужава рок за подношење понуда, јер конкурсну документацију за предметну
набавку није мењао него појаснио.
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