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СВИМ ПОНУЂАЧИМА 

у поступку јавне набавке мале вредности број 3-11/2015-2 
 

Предмет: Одговор Комисије за јавну набавку мале вредности број 3-11/2015-2 (Образована 
Решењем број 3-11/2015-3) на Захтев за додатним  информацијама/појашњењима у вези са 
припремањем понуде oд 28.04.2015. године. 
 

Поводом приспелог Захтева за додатним  информацијама/појашњењима у вези са 
припремањем понуде за јавну набавку тонера, број 3-11/2015-2, у складу са чланом 63. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12 и 14/15), достављамо Вам 
одговор: 
 

Питање 1:  
“Поштовани, Молим Вас додатнообавештење у вези испоруке тонера по спецификацији. Да 
ли је испорука сукцесивна или се испоручује комплетна количина по закључењу уговора?“ 
 

Одговор 1:  
Испоручује се комплетна количина по закључењу уговора. 

 

Питање 2:  
“У складу са захтевима конкурсне документације и тачке 13. молим да нам доставите додатна 
појашњења конкурсне документације за ЈНМВ број 3-11/2015-2 чији је предмет набавка 
тонера, молимо да нам одговорите на следеће питање: Да ли под оригиналним потрошним 
материјалом тражите: 

1. оригинални потрошни материјал произведен од стране произвођача опреме (дакле HP 
тонер за HP штампач, Lexmarkov тонер за Lexmark штампач итд) или 

2. оригинални производ неког другог произвођача који има холограм, а што је познато у 
терминологији коматибила или for use (што значи нпр. оригинал Matrix тонер Lexmark 
штампач или оригинал Perihardov тонер за HP штампач)?“ 

Обзиром да ценовна разлика измењу оригиналних производа од стране произвођача 
штампача и компатабилних или for use тонера може бити од 50%-90% различита, молимо да 
јасно дефинишете шта је предмет набавке избор опције 1. или 2. Сугеришемо да имате у виду 
да коришђењем потрошног материјала који није произведен од стране произвођача опреме, 
губите право на гаранцију у случају квара.“ 
Питање 3: “Поштовани, да ли тонери које тражите треба да буду оригинални, произведени 
од стране произвођача опреме?” 
Питање 4: “Питање: да ли тражите оригинал тонере произвођача опреме?” 
 
Одговор 2,3,4:  
Под оригиналним потрошним материјалом тражимо оригинални потрошни материјал 
произведен од стране произвођача опреме, дакле HP тонер за HP штампач итд. 
 
 
 

Комисија за јавну набавку 3-11/2015-3 
 
 
Објавити: 

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

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


