ПИТАЊЕ:

ОДГОВОР
1.
Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације који се односе
на средства финансијског обезбеђења.
2. Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације који се односе на
пословне капацитете.
3. Доказ из тачке 2. на страни 4 од 114 конкурсне документације –Потврда
произвођача, треба да буде издата од произвођача опреме или представништа произвођача опреме
за територију Републике Србије и да буде насловљена на наручиоца, са наведеним бројем и
предметом јавне набавке, за све партије осим за партије 13,14 и 15.
4. Наручилац остаје при захтеву дефинисаоном у тачки 1. став 3. на страни 4 од
114. конкурсне документације: „Понуђач је дужан да приликом сваке испоруке, за све партије
осим за партије 13, 14 и 15, достави појединачним наручиоцима оригинал потврду произвођача
или оригинал потврду представништва произвођача тонера да су тонери које испроручује
оригинални, у противном наручилац ће активирати прописано средство финансијског
обезбеђења“.
5. Наручилац остаје при захтеву дефинисаоном у тачки 5. на страни 4 од 114.
конкурсне документације: „Наручилац ће током уговорног периода случајним узорком вршити
контролу набављених тонера. У случају да се током контроле утврди да је Понуђач испоручио
неоригиналан тонер или тонер који не одговара квалитету за рециклирани тонер, Понуђач ће
платити пенале у износу од 100% вредности поруџбине из које потиче изабрани узорак“.

6. Понуђачи нису у обавези да понуде цену за наведену ставку.
7. У партији 4 - Оригинал тонери за Lexmark уређаје, за ставку под редним бројем 68.
за штампач Lexmark CS 310, потребно је понудити јединствену цену за црни, плави, жути и црвени
тонер, без обзира на то да ли ће се тонери испоручивати у комплету или у појединачним
паковањима заједно. Процењена количина је 3 комплета.
8. У партији 5 - Оригинал тонери за HP уређаје
- за ставку 129. ознака тонера је ce995a, а процењена количина је 75.
- наручилац не може да да' појашњење на питање које се односи на ставку
130, јер је нејасно постављено.
- за ставку 132. понуђачи нису у обавези да понуде цену.

