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Број : 1-02-4042-19/ 14-6
Датум: 30.10.2014.
Београд

„AIGO business system d.o.o.",
Синlјелиl-iева 9,

Београд
ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације у вези са
припремањем понуде за ЈН број 1-02-4042-19/14
Ha основу члана 63. CT. 3. Закона 0 јавним набавкама („Службени гласник PC" број
124/2012, у даљем тексту: Закон), у наставку дописа дајемо одговор ua достављени захтев за

додатним појашњењима бр. 1-02-4042-19/14 од 16.10.2014. године, који је поднео „AIGO

business system doo" из Београда.
Питање бр. 1: „Молим вас да нам потврдите да су предмет јавне набавке оригинални
тонери, произведени од произвођача опреме "

0 Д Г 0 B 0 P: Ha страни 5. Конкурсне документације бр. 1-02-4042-19/14-4 од

20.10.2014. године (у даљем тексту: Конкурсна документација), ОДЕЈbАК IIIСпецификација предмета набавке, је наведено између осталог следе ћ е:

➢ „Предмет јавне набавке је оригинални тонер за штампаче muna „ HEWLETT
PACKARD ", „ Lexmark" u „ SAMSUNG " ",
➢ „Предм ет jaBHe набавке мора бити оригиналан a упакован од стране
произвођача ",
➢ „ Свака Kymaja за тонере који се налази у спецификацији ape дмета јавне
набавке мора да буде зашти ћ ена холограмам , што се констаrпује приликом
квантитативног пријема ".

Питање бр. 2: „Да ли се структура цене доставља na меморандуму пону ђ ача за сваку
ставку из спецификације, a no моделу и захтевима са 24. стране"

0 Д Г 0 B 0 P: „У Одељку VII - Образац структуре цене, na страни 24. Конкурсне
документације, је дефиниасно да је понуђач у обавези да прикаже све јединичне цене, као и
укупну цену. Понуђач треба да изкаже јединичне цене предмета набавке, и свик зависних
трошкова набавке, уколико ови постоје. Такође, у обавези да изврши агрегацију, и да искаже
укупну цену без, u ca ПДВ-ом. Нисте у обавези да ове податке искажете na вашем
меморандуму, nero приказивање наведених података, можете учинити у оквиру достављеног
обрасца na страни 24. Конкурсне документације."
Питање бр. 3: „У члану 12. Правилника 0 обавезним елементима Конкурсне

документације у поступцима јавник набавки и начину доказивању обавезник услова,
наведено је: Средство обезбеђења за извршење уговорне обавезе, наручилац мо.же да тражи
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у износу не ве ћ ем од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, односно уговора, осим у случају
обезбеђењаза авансно пла ћ ање и у случају из члана 83. став 12. Закона. "

0 Д Г 0 B 0 Р: У тачки 10. Средства финансијскОг Обезбеђења-Одељак V, ка0 шт0 сте
и сами навели, наведено је да се тражи банкарска гаранција за дОбро извршење пОсла у
изнОсу Од 5% вреднОсти пОнуде са ПДВ-Ом, шт0 сигурно испуњава услОв члана 12.
Правилника кОји сте цитирали. Све Остала прилагОђавања шт0 се тичу банкарске гаранције,
ка0 и дОдатног финансисјкОг услОва, би ћ е префОрмулисани у Оквиру измене КОнкурсне
дОкументације. Све измене h e бити Објављена на сајту Наручи0ца, ка0 и на ПОрталу јавних
набавки УЈН-а.
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