Република Србија
Аутономна покрајина Војводина

Покрајинска влада
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 487 4096 F: +381 21 21 00 831
office.uprava@vojvodina.gov.rs
БРОЈ: 404-152/2015-02

ДАТУМ: 18. јун 2015. године

Предмет: додатне информације или појашњења бр.1 у вези са припремањем
понуде за јавну набавку добара – фотокопир апарата, Партија 2, ЈН ОП 21/2015.
Дана 15.06.2015. године примили смо e-mail којим заинтересовано лице тражи
додатну информацију у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара –
фотокопир апарата, Партија 2 – ЈН ОП 21/2015, у оквиру којег је тражио појашњење:
1. Опште карактеристике:
Пројектован месени обим: минимално 150.000 стр/месечно
DUTY – Месечни удар посла: минимално 300.000/месечно
Пројектован животни циклус: мин. 5 година или 9.000.000 стр
-Ово јесу информације од значаја за формирање понуда, али не спадају у опште
карактеристике уредјаја као што је време загревања, брзина прве копије, брзина
штампе…. Те их није могуће доказати проспектом, брошуром, каталогом. Да ли, у том
случају, ове захтеве понудјач може доказати достављањем изјаве?
Одговор:
Информације ЈЕСУ доказиве кроз техничку спецификацију која је наведена у
каталогу који долази уз опрему. Технички каталог се сматра званичном изјавом
произвођача. Уколико нема техничког каталога могуће је доказати изјавом али од
произвођача (фабрике) којом се недвосмислено и под пуном материјалном и
кривинчном одговорношћу потврђују тражени подаци. У поменутој изјави, произвођач
треба да нагласи да је компанија која изјаву прилаже његов званични
дистрибутер/дилер и овлашћени сервис за територију Србије.
2. Копирање:
Процес копирања: ласерско скенирање и електро-фотографско штампање ( Four
laser beams scanning and electro-photographic printing)
Development: систем магнетне четке са два суве компоненте ( dry two-component
magnetic brush development )
-Обзиром на наведене минималне захтеве за копирање, да ли ће понуда бити
прихватљива уколико понудјач понуди уређај који је ласерски-монохроматски, са
другачијим развијачким системом јер се он разликује од произвођача до произвођача, а
не утиче на остале карактеристике и квалитет уређаја?

Одговор:
Приликом писања захтева, водило се рачуна и о трошковима експлоатације
уређаја, а не само о куповини. Поменути систем је одабран као најбољи однос
перформанси и цена. Дакле, он пружа најбољи квалитет а трошкови одржавања су му
далеко повољнији од осталих, тако да овде не може бити изузетка јер би се идеја са
којом је сама набавка састављена и реализована довела у питање.
3. Опрема:
Punch Unit Type 3260 2/4 – јединица за отварање рупа за регистратор

-Да ли ће понуда бити прихватљива уколико понуђач понуди неки други тип
јединице за отварање рупа за регисратор ( 2/4 ) уместо захтеваног Punch Unit Type
3260 који се односи на одређеног производјача?
Понуда је прихватљива уколико понуђени пунцх унит буде имао идентичне или
боље техничке карактеристике. Идентично и код метода развијачког система, овај
punch unit је одабран због каснијих трошкова одржавања. У прилогу понуде, понуђач
треба да обезбеди и ПМ таблу која се односни на пунцх унит који се нуди, као и
преглед годишњих трошкова одржавања на период важења уговора за исти уређај.
Уколико су трошкови одржавања уређаја идентични или нижи са поменутим типом,
понуда ће бити одговарајућа.
На основу члана 54. став 13. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15) Комисија за јавну набавку припремила је појашњење
везано за припремање понуде:

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/12 и 14/15) Наручилац доставља одговор у писаном облику занитересованом
лицу и истовремено ту информацију објављује на Порталу јавних набавки и интернет
страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs.

Комисија за јавну набавку

