Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сомбор
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број: 404-106/2016-IХ
Дана: 13.12.2016. године
Сомбор
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) Наручилац Град Сомбор доноси,

ИЗМЕНA И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, OДГОВОР НА ПИТАЊЕ И
ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Набавка тонера и рибона за потребе Градске управе Града Сомбора за 2016. Годину
ЈН 404-106/2016-IХ

Питања:
„
1. Као критеријум за оцену економски најповољније понуде, за прве комшије, сте обезбедили 60
пондера, 30 за брзину испоруке тонера и 30 за брзину замене тонера. ЗЈН у члану 84. став 2.
прописује да критеријуми не смеју бити дискриминаторски и да морају бити у логичној вези
са предметном јавне набавке.
2. У делу конкурсне документације III Техничка спецификација наведене су ознаке штампача и
тонера за које треба доставити понуду. Под редним бројевима 56.-69. Наведене су ознаке нити
постојећих штампача нити постојећих тонера.
3. Молимо вас да појасните на који начин се доказује испуњеност додатних услова?
4. У делу 16. Средства финансијског обезбеђења, пише да је понуђач приликом закључења
уговора, у обавези да достави средства обезбеђења извршенје уговорних обавеза. Молимо вас
да појасните да ли је потребно финансијско обезбеђење за озбиљност понуде, уколико јесте,
шта је потребно приложити уз понуду?
5. У техничкој спецификацији сте поред сваког артикла навели да се ради о А тонеру или Х
тонеру и број страна који тражени тонер треба да одштампа. Ја немам разлога ни да сумљам у
вас и понуђаче, ани да верујем вама или понуђачима. Ја само инсистирам па пуној
равноправности свих понуђача. С обзиром да сте навели колико страна треба сваки
појединачни тонер да одштампа, као и чињеницу да тонере производе озбиљне фабрике, које
уз сваки производ - тонер морају да имају и техничку документацију, ја вас молим да
обавежете понуђаче да за сваки производ - тонер из ваше спецификације, морају да доставе
оно што је и нормално за овакву врсту производа ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ за сваки
појединачно понуђени тонер из ваше спецификације из кога се јасно поред осталог видети
колико страна понуђени тонер може да одштампа и наравно све оверено печатом и потписом
произвођача тонера.“
Одговори:
1. Градска управа града Сомбора због специфичности посла и недостатка магацина у којем би
лагеровала предметна материјална добра не може дуго да чека на испоруку. Из тих разлога,
потреба Градске управе града Сомбора је да се предметна добра испоручују сукцесивно у што
краћем временском року.

Нема разлога да се одазив на рекламацију и брзину доставе не искаже у сатима, јер су
сати основна мерна јединица.
2. У делу Конкурсне документације III Техничка спецификација, врши се исправка ознака
штапача и тонера у ставкама под редним бројевима 56.-59.
Исправне ознаке су:
Ставка бр. 56 CANON Desk Jet 1120 black
Ставка бр. 57 CANON Desk Jet 1120 cyan
Ставка бр. 58 CANON Desk Jet 1120 magenta
Ставка бр. 59 CANON Desk Jet 1120 yellow
упитању су HP тонери а не CANON.
3. Испуњеност додатних услова се доказује подношењем попуњених, потписаних и овегрених
образаца, и то:
- Образаца 1- Изјава о испуњавању обавезних и додатних услова из чл.75. и 76. ЗЈН за
понуђача;
- Образац 2 - Изјава подизвођача о испуњавању обавезних додатних услова из чл.75. и
76. ЗЈН уа подизвођача:
Што се тиче критеријума о броју дана ликвидности, као и критеријума испуњавања
пословног капацитета, они се додатно доказују достављањем Потврде Народне банке Србије о
броју дана неликвидности за одређени период и попуњавањем потписивањем и оверавањем
Образца 5- Референц листа и Образца 6 – Потврде о реализацији наведених закључених
уговора.
4. Приликом закључења уговора изабрани понуђач је дужан да достави меницу за добро
из6вршење уговорних обавеза. У конкурсној документацији услед техничке грешке остао је
Образац 11 – Сагласност...који није потребно доставити.
5. Врши се измена Техничке спецификација (страна 6/47), и нова се спецификација налази у
прилогу Измене конкурсне документације, одговор на питања и продужења рока за предметну
јавну набавку. У новој Техничкој спецификацији (страна 6а/47) наведено је да ли се траже
оригинални или заменски тонери, те је за сваки тонер у складу са његовом врстом потребно
доставити и одговарајућу техничку документацију.

У складу са свим горе наведеним продужује рок за подношење понуда.
Нови рок за подношење понуда за предметну јавну набавку је 19.12.2016. године, до 10,00
часова. Јавно отварање понуда одржаће се истог дана са почетком у 10,30 часова

Прилог:
-

Прилог 1 - Техничка спецификација
(са странама од 6а/47)

Све додатне информације могу се добити од особе за контакт:
Славица Сузић, 025/468-182, ssuzic@sombor.rs

