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Брвј : 1-02-4042-19/ 14-9
Датум: 03.11.2014.

Београд
„AIGO business system d.o.o.",
Синђелићева 9,

Београд
ПРЕДМЕТ: Одгвввр на захтев за пвјашњењем конкурсне двкументације у вези са
припремањем понуде за ЈН број 1-02-4042-19/14
Ha основу члана 63. CT. 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник PC" број
124/2012, у даљем тексту: Закон), у наставку дописа дајемо вдговор на достављени захтев за
додатним појашњењима бр. 1-02-4042-19/14-8 од 30.10.2014, године, који је поднео „AIGO

business system doo" из Београда.

Питање бр.1: Везано за ваш одговор од 30.10.2014. на питаtве број 1, желимо да

напоменемо да су произвођачи тонера „ Orink, Trs, Master kolor, Matrix, Pelican ", док су
произвођачи тонера производени од cmpane произвођача оnреме - HP, Lexmark, Samsung
Canon, Xerox. Још једном вас молимо да нам nотврдите да су предмет јавне набавке
оригинални тонери, произведени од стране nроизвођача опреме.

ОДГОВОР:
Ha страни 5. Квнкурсне документације бр. 1-02-4042-19/14-4 од 20.10.2014. године (у

даљем тексту: Конкурсна двкументација), ОДЕЈbАК III- Спецификација пре,[ ~tета набавке, је
употребљена формуладија „оригинални твнер", a под тим се сматра оригиналан твнер
произведен од стране произвођача впреме HP, Lexmark, Samsung Canon. Таквђе, у истом
Одељку, је упвтрељена фврмулација „заштићена квлограмом", где се сматра да је тонер као
предмет набавке заштићен холограмвм првизвођача опреме.
Питање бр.2: Везано за писмо 0 намарема банке за издавање банкраске гаранције за
добро извршење посла, имамо поново питање. Изменом конкурсне документације,
захпгевате да cc уз понуду достави писмо 0 намарема банке за издавање банкраске гаранције
за добро изурсење посла у износу од 5% вредности уговора са пдв-о м . У члану 12.
Правилника 0 обавезним елементипа конкурсне доку,гrентације у поступцимајавних набавки
U начину доказива њ а испуњености услова, наведено је да „ средство обезбеђења за
озбиљ ност понуде, односно за извршење уговорне обавезе, наручилац може да тра.жи у
износу не веkiем од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, односно уговора, осим у случају
обезбеђеrbа за авансно пла ћа њ е a y случају из члана 83. став 12. Закона. " Молимо cac да у
складу ca rope наведеним чланом npaBuni-iuKa non oco измениrпе конкурсну документацију,
тако да cc писмо 0 намарема банке за издава њ е банкраске гаранције за добро изврше њ е
nocna доставља у износу од 5% вредности уговора без пдв-а.
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0 Д F 0 B 0 Р: Сматрамо да није потребно изменити Конкурсну документацију, с

обзиром да одредбе исте нису у супротности са поменутим правилником, односно,
испоштован је услов да банкарска гаранција не прелази 10% од вредности понуде без ПДВ-а.
Питање бр.3: Јошједно питање везано за образац структуре цене. На им е, поменути
образац садржи само 4 колоне за упис, a у спецификацији има 10 ставки/артикала. Да ли

образац струкутре лiожемо доставити на мелiорандуму са свим зактеваним подацима?

0 Д F 0 B 0 Р: Претпостављамо да се ваше питање односи на број редова, a ne ua
број колона. Одељак VII- Образац структуре цене, на страни 24. Конкурсне документације,
можете проширити у довољном броју редова, тако да on укључи све ставке које желите да
наведете. Препоручљиво је да се овај образац попуни у оквиру Конкурсне документације,
ann ue забрањује се понуђачу да садржај наведеног обрасца достави на свом меморандуму.
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