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ОДГОВОР И ОБАВЕШТЕЊЕ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ

Питања потецијалног понуђача за ЈНМВ 04 бр. 1.1.3./16 

1. Партија 2 – поглавље 4 под тачком 12 захтевали сте „Решење Министарства здравља РС 
о испуњености услова за обављање послова здравствене 
партије 2 – Тонери за штампаче, претпостављамо да је дошло до техничке грешке. 
Молимо Вас да избаците захтевани услов.

2. Партија 2 – поглавље 4 под тачком 9 захтевате потврду привредног и прекршајног суда... 
Молимо Вас да исто ускладите са ЗЈН 2012, с обзиром д
старом закону. 

3. Молимо Вас да дефинишете на који начин се доказује магацински простор.
4. Везано за финансијски капацитет захтевате БОН ЈН

2014. и 2015. годину. С обз
2015. годину претпостављамо да треба да доставимо захтеване услове з
2014. годину. 

5. Молимо да потврдите да се за пословни капацитет доставља референц листа као и 
референтна потврда потписана од претходних
у 2015. Години извршио испоруку предметних добара у вредности 3.000.000,00 динара 
без ПДВ-а. 

6. Moлимо Вас да потврдите да референтне потврде не морају да буду на меморандуму 
понуђача. Напомињемо да највећи број претходних Наручиоца неће да потписују 
референтне потврде које се налазе на меморандуму понуђача.

7. У поглављу 5 – Техничка 

22 тражи се тонер за Lexmark W812, 

престао да га производи. У прилогу Вам достављамо и потврду о престанку 

производње спорног тонера. Сходно свему навед

и спорни тонер избришете из спецификације, како би понуђачи доставили 

исправне понуде. 
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И ОБАВЕШТЕЊЕ НА ПИТАЊА И ПРИМЕДБЕ ВЕЗАНЕ ЗА ПОСТУПАК

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 1.1.3/16 
 

 

 

 

за ЈНМВ 04 бр. 1.1.3./16 – Партија 2: 
 

оглавље 4 под тачком 12 захтевали сте „Решење Министарства здравља РС 
о испуњености услова за обављање послова здравствене делатности“. Како су предмет 

Тонери за штампаче, претпостављамо да је дошло до техничке грешке. 
Молимо Вас да избаците захтевани услов. 

поглавље 4 под тачком 9 захтевате потврду привредног и прекршајног суда... 
кладите са ЗЈН 2012, с обзиром да се овај доказ захтевао по 

Молимо Вас да дефинишете на који начин се доказује магацински простор.
Везано за финансијски капацитет захтевате БОН ЈН, као и извештај ревизора за 2013, 

одину. С обзриом да подаци нису обрађени у званичним институцијама за 
дину претпостављамо да треба да доставимо захтеване услове зa 2012, 2013. 

Молимо да потврдите да се за пословни капацитет доставља референц листа као и 
потписана од претходних наручиоца, којом се доказује да је понуђач 

у 2015. Години извршио испоруку предметних добара у вредности 3.000.000,00 динара 

лимо Вас да потврдите да референтне потврде не морају да буду на меморандуму 
емо да највећи број претходних Наручиоца неће да потписују 

референтне потврде које се налазе на меморандуму понуђача. 

Техничка спецификација тонера за штампаче под редним бројем 

Lexmark W812, тонер за овај штампач је EOL, произвођач је 

престао да га производи. У прилогу Вам достављамо и потврду о престанку 

производње спорног тонера. Сходно свему наведеном, молимо Вас да то уважите 

и спорни тонер избришете из спецификације, како би понуђачи доставили 

 

НА ПИТАЊА И ПРИМЕДБЕ ВЕЗАНЕ ЗА ПОСТУПАК 

оглавље 4 под тачком 12 захтевали сте „Решење Министарства здравља РС 
делатности“. Како су предмет 

Тонери за штампаче, претпостављамо да је дошло до техничке грешке. 

поглавље 4 под тачком 9 захтевате потврду привредног и прекршајног суда... 
а се овај доказ захтевао по 

Молимо Вас да дефинишете на који начин се доказује магацински простор. 
, као и извештај ревизора за 2013, 

риом да подаци нису обрађени у званичним институцијама за 
a 2012, 2013. И 

Молимо да потврдите да се за пословни капацитет доставља референц листа као и 
наручиоца, којом се доказује да је понуђач 

у 2015. Години извршио испоруку предметних добара у вредности 3.000.000,00 динара 

лимо Вас да потврдите да референтне потврде не морају да буду на меморандуму 
емо да највећи број претходних Наручиоца неће да потписују 

спецификација тонера за штампаче под редним бројем 

, произвођач је 

престао да га производи. У прилогу Вам достављамо и потврду о престанку 

еном, молимо Вас да то уважите 

и спорни тонер избришете из спецификације, како би понуђачи доставили 



 

 

У вези са примедбом/приговором који се односи на поступак јавне набавке мале вредности 
бр. ЈНMВ 1.1.3/16, а који сте Универзитету у Београду упутили електронским путем 13.06. ове 
године (у 14:33), а у складу са чланом 63, Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), дајемо следећи: 

 
 

Одговор и обавештење: 
 
Обавештавамо Вас да je у предметној набавци, за Партију 1 и Партију 2, извршена измена 

конкурсне документације у Поглављу 4. Услови за учешће из чл. 75. и 76. ЗЈН и Упутство како се 

доказује испуњеност тих услова, као и измена Обрасца изјаве о испуњености услова за учешће у 

поступку јавне набавке (Поглавља 7.1 и 7.2).  

У складу са напред наведеним, саставни део овог одговора и обавештења чине:  

- Измењено Поглавље 4. за Партију 1 и Партију 2 - Услови за учешће из чл. 75. и 76. ЗЈН и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова и  

- Измењени Обрасци изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке 

(Поглавља 7.1 и 7.2). 

- Због престанка производње тонера  за штампач Lexmark W812 и његове недоступности 

на тржишту, у конкурсној документацији у партији 2 у поглављу 3, брише се ставка под 
редним бројем 22. у табели "4. Образац понуде". Исто  тако, у конкурсној документацији у 
партији 2 у поглављу 5, брише се ставка под редним бројем 22. у табели "Техничка 
спецификација тонера за штампаче". 
 

Понуда понуђача која није у складу са извршеним изменама конкурсне документације, биће 
одбијена као неприхватљива. 

Имајући у виду да је извршена измена конкурсне документације, продужава се рок за 
достављање понуда на 23. јун 2016. године, до 12.00 часова, а отварање понуда одржаће се 
након истека рока за подношење понуда, односно дана 23. јуна 2016, у 14.15 часова. 

Одговор и обавештење о продужењу рока за достављање понуда, објављени су на Порталу 

јавних набавки (portal.ujn.gov.rs) и на интернет страници наручиоца. 

 

 

 

У Београду, 15.6.2016. 

 

 

 

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

  Александар Топаловић, председник 

 

 


