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Појашњење конкурсне документације 
ЈНД-M 1.1.8/15 за 2015. годину –Административни материјал,  

обликована по партијама 
 

 На основу захтева за појашњењем конкурсне документације за ЈНД-M 1.1.8/15 

за 2015. годину –Административни материјал,  

обликована по партијама 
а за потребе Дома ученика средњих школа из Ниша 

 

Потенцијални понуђач поставио је следеће питање у захтеву за додатним појашњењем 

за јавну набавку ЈНД-М 1.1.8/15, заведен под бројем 471 од 07.04.2015. године: 

 
1. Питање 1. За перију 2 (тонери-допуне) ставили сте као јединицу мере кутија. Тонер касете се  

продају на комад, а у кутији може код неких произвођача може бити и 2 комада. Да ли 

остајете при наведеном или ће се извршити измена документације? 

 

2. Да ли се уз понуду доставља само меница за озбиљност понуде? 

 

3. За ставке под бројем 7. и 8. наводите ласерски штампач у боји који има 4 боје – black, yellow, 

cian i magenta. Како сте мислили да се дефинише цена – као комплет или само једна боја? 

 

4. Нигде у конкурсној документацији не наводите шта значи допуна тонера. Да ли се мисли да 

Ви као наручиоци дајете празне тонере да Вам се допуне или се мисли на рефабриковане 

тонере. Ако је пуњење – рециклажа Ваших тонера, онда је на основу Закона о управљању 

отпадом потребно да понуђач који то нуди има и дозволу за то.    

 

У складу са чланом 63 Закона о јавним набавкама комисија за наведену јавну набавку 

даје следећи одговор: 

- Како се призвод, односно тонер касета, прописано држи у кутији, то смо навели 

кутија, односно не улазимо у то да ли од произвођача неко пакује и два или 

више комада, односно неки дају за трећи односно пети гратис.  

- Меницу за озбиљност понуде доставља понуђач уз понуду, а МЕНИЦУ ЗА 

ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА, са даном закључења Уговора са понуђачем који 

буде изабран.(Допуна Конкурсне документације изврши ће се појашњем стране 

22 јавне набавке ЈНД-М 1.1.8/15), која ће бити на Порталу, сајту Дома и овим 

појашњењем.  

- Једна боја једна кутија. Мењамо боју која је нестала, а не читав комплет. 

- Ми дајемо празне тонере да нам се допуне, а понуђач који доставља понуде 

врши доставу допуњених тонера на начин како је то њему прописано. 

У Нишу, 08.06.2015.      Комисија за јавну набавку 

                                                                                        ЈНД-M 1.1.8/15 за 2015. годину 


