Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
Адреса: Београд, ул. Хајдук Станка 2
Број: 2/1041
Датум: 06.10.2016. године
Предмет: II ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ јавне набавке
број ДУ-ЈНМВ-17/16
На основу захтева заинтересованих лица од 03.10.2016., 04.10.2016. и 05.10.2016.
године, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС, број 124/2012,
14/2015 и 68/2015), дајемо додатне информације и појашњења за јавну набавку
канцеларијског материјала.
1. Питање:
Везано за ДУ-ЈНМВ-17/16 Канцеларијски материјал
Ставка под ред.бр:
143. Књига требовања штампани образац индигиран сто листа по узорку-------У јединици
мере сте написали ком а по опису је блок од 100 листа. Да ли Вам треба 400 блокова 1/100
листа или само 400 листа. Молимо да прецизирате тачну количину.
Од редног броја 97 до броја 123 тражите ОРИГИНАЛ ТОНЕРЕ И РИБОН. Да ли поменуте
ставке треба да буду ОРИГИНАЛ ПРОИЗВОЂАЧА ОПРЕМЕ ПОМЕНУТИХ АПАРАТА
или могу бити FOR USE такозвани заменски тонери који су исто оригинал само нису
произведени од произвођача опреме. Молимо Вас да тачно прецизирате ТОНЕРЕ И
РИБОН.
20. Стреч фолија за паковање од 5 кг
Да ли сте мислили на 200 ролни од по 5 кг. Да ли Вам цена треба по килограму или по
ролниод 5 кг. Молимо да будете прецизни.
42. Селотејп трака сива 49x82
На какав сте селотејп конкретно мислили.
57. Фасцикла ПВЦ са механизмом
Да ли сте мислили на фасциклу са већ постојећим механизмом унутра или сте мислили на
метални механизам (шетајућа механика).
142. Сталак за ценовник
На какав сталак мислите да ли је за зид и којих димензија.
19. Фасцикла са преградама 1/12 буџет
На који формат мислите.

1. Одговор:
Р.бр.143 Књига требовања – потребно је 400 блокова књиге требовања.
Књига треба да има 1/100 листова по књизи, индиго папир и да буде штампана за потребе
наручиоца по примеру датом на страни 40 конкурсне документације.
Р.бр. од 97 до 123. Тонери и рибони
Под појмом „оригинал“ подразумевамо тонере и рибоне произведене од стране
произвођача опреме за коју се тај тонер тражи као и „For use“ тонере и рибоне који
су компатибилни, заменски тонери.
„For use“ тонери, кетриџи и рибони су нови и нису произведени од произвођача
опреме, већ од стране других произвођача и као такви су прихватљиви за наручиоца.
Овим се поништава одговор дат 03.10.2016. године у I појашњењу конкурсне
документације јавне набавке број ДУ-ЈНМВ-17/16 у делу одговора за тонере и рибоне од
редног броја 97 до 123 техничке спецификације.
Р.бр. 20 Стреч фолија за паковање од 5кг
Мисли се на 200 комада (ролни) стреч фолије од по 5кг, цена је по комаду (ролни) од 5кг.
Р.бр. 42 – Селотејп трака сива 49x82
Мисли се на обичну селотејп траку мат боје, чије су димензије 49mm - ширина, а 82m –
дужина.
Р.бр. 57 – ФАСЦИКЛА ПВЦ са механизмом
Фасцикла са већ постојећим металним механизмом са унутрашње стране.
Р.бр. 142 – Сталак за ценовник
Стони сталак за ценовник од клирита, прозирни, формата А5.
Р.бр. 19 – Фасцикла са преградама 1/12 (буџет) – А4 формата.
2. Питање:
Питања по Конкурсној документацији за јавну набавку бр. ДУ-ЈНМВ-17/16
СТАВКА Ред.бр.114. – ТОНЕР заштампач НР Laser Jet pro, CM 1415fn, colour MFP,
оригинал-у питању је штампач који користи 4 тонера (black, cyan, yellow i magenta). Да ли
вам је потребно 10 комплета или 10 комада тонера? Ако вам је потребно 10 комада тонера
потребно је да прецизирате колико којих тонера јер се разликују цене црног и тонера у
боји.
СТАВКА Ред.бр.103. – ТОНЕР за штампач HP, 5440 (342 и 336), оригинал – У питању су
инк-ови.лнк 342 је три-colour, a 336 je црни. Молим Вас да прецизирате колико којих инкова Вам је потребно јер се цене инк-а 342 и инк-а 336 разликују.
СТАВКА Ред.бр.107. – ТОНЕР за штампач колор-ласер принт, HP CP 1525N, оригинал –у
питању је штампач који користи 4 тонера (black, cyan, yellow i magneta). Да ли вам је
потребно 10 комплета или 10 комада тонерa? Ако вам је потребно 10 комада тонера
потребно је да прецизирате колико којих тонера јер се разликују цене црног тонера и
тонера у боји?

СТАВКА Ред.бр.110. – ТОНЕР за штампач CANON PG 540 – колор оригинал – Кетриџ са
ознаком PG 540 не постоји. Молимо Вас да дате тачну ознаку кетриџа који вам је
потребан или ознаку штампача.
СТАВКА Ред.бр.116. – ТОНЕР за штампач CANON LASER JET CP 1525m, оригинал - не
постоји штампач CANON са наведеном ознаком JET CP 1525m. Молимо вас да напишете
тачан назив штампача (да ли је HP и ако јесте прецизирајте колико којих тонера јер се
разликују цене црног тонера и тонера у боји).
СТАВКА Ред.бр.117. – ТОНЕР за штампач HP LASER JET CP 1025, оригинал – у питању
је штампач који користи 4 тонера (black, cyan, yellow i magenta). Потребно је да
прецизирате колико којих тонера јер се разликују цене црног и тонера у боји.
СТАВКА Ред.бр.120. – ТОНЕР за штампач CANON MX515, оригинал – У птању су инкови.лнк CL 541 je три-colour, a инк PG540 је црни. Молим Вас да прецизирате колико
којих инкова Вам је потребно јер се цене инк-а CL 541 и инк-а PG540 разликују.
2. Одговор:
Ред.бр. 102 (грешком сте обележили ред.бр.114) – ТОНЕР за штампач HP Laser Jet pro,
CM 1415fn, colour MFP, оригинал
Потребно је 10 комплета.
Ред.бр. 103 – ТОНЕР за штампач HP, 5440 (342 и 336), оригинал
Потребно је 5 тонера ink-a 342 и 5 тонера ink-a 336.
Ред.бр. 107 – ТОНЕР за штампач колор-ласер принт, HP CP 1525N, оригинал
Потребно је 10 комплета.
Ред.бр. 110 – ТОНЕР за штампач CANON PG 540-колор, оригинал
Ознака штампача је CANON MX515.
Ред.бр. 116 – ТОНЕР за штампач CANON LASER JET CP1525m, оригинал
Исправка – у питању је штампач HP LASER JET CP1525n, потребно је 4 комплета.
Ред.бр. 117 – ТОНЕР за штампач HP LASER JET CP 1025, оригинал
Потребно је 4 комплета.
Ред.бр. 120 – ТОНЕР за штампач CANON MX515, оригинал
Потребно је 2 комплета.
3. Питање:
Имајући у виду да је процењена вредност набавке добара 2.320.000 динара, а Ваш одговор
на постављена питања у вези са тонерима гласи да је потребно понудити оригиналне
тонере,
произведене
од
произвођача
опреме,
закључак
је
да
се свакако премашује процењена вредност набавке за најмање 1.000.000 динара што би
значило да набавка не би могла да се спроведе.
Напомена: Просечне тржишне цене оригиналних тонера (произведених од произвођача
опреме) изнозе 5.000 динара, док цене нових тонера произведених од стране других
произвођача (фор усе) у просеку износе 600,00 динара

У вези горе наведеног, молимо Вас да пажљиво размотрите наше питање и доставите
одговор: да ли је могуће понудити "фор усе" тонере, или ће, евентуално, процењена
вредност набавке бити повећана у случају да захтевате да тонери буду произведени од
стране произвођача опреме?
3. Одговор:
Под појмом „оригинал“ подразумевамо тонере и рибоне произведене од стране
произвођача опреме за коју се тај тонер тражи као и „For use“ тонере и рибоне који
су компатибилни , заменски тонери.
„For use“ тонери, кетриџи и рибони су нови и нису произведени од произвођача
опреме, већ од стране других произвођача и као такви су прихватљиви за наручиоца.
Овим се поништава одговор дат 03.10.2016. године у I Појашњењу конкурсне
документације јавне набавке број ДУ-ЈНМВ-17/16 у делу одговора за тонере и рибоне од
редног броја 97 до 123 техничке спецификације.
Напомена:
Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне документације сходно члану 63.
став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015)
и продужити рок за подношење понуда и њихово отварање.

Комисија Наручиоца за јавну набавку
број ДУ-ЈНМВ-17/16

