П И Т А Њ Е:

О д г о в о р:

O Д Г О В О Р И:
1. Потврђујемо да се за партије 1-12 захтевају оригинални тонери
произведени од стране произвођача опреме за коју се захтевани тонери користе.
2. Уколико се у току трајања уговора, односно оквирног споразума,
појави ситуација да се неки од тонера из oбрасца спецификације више не производи,
понуђач је у обавези да у таквим ситуацијама достави одговарајућу потврду
произвођача опреме за коју се тонер користи да се исти више не производи. Потврда
мора бити преведена на српски језик (уколико се иста издаје на другом језику) и мора
бити потписана и оверена печатом овлашћеног лица произвођача опреме за коју се
тонер користи.
3. Испоручени тонери биће прегледани на лицу места приликом
примопредаје тонера у циљу утврђивања њихове оригиналности и записнички ће бити
констатовано да ли је тонер испоручен у оригиналном паковању произвођача опреме за
који се тонер користи, да ли поседује одговарајућу произвођачку ознаку и да ли је
испоручен у захтеваној количини. У току коришћења испоручених тонера, наручилац
ће случајним узорком у присуству представника понуђача, изабрати један или више
тонера и извршити тестирање истих у погледу квалитета тонера и капацитета
одштампаних страна.

4. Контрола набављених тонера биће извршена случајним избором
једног или више тонера, а у присуству представника понуђача и том приликом биће
извршено тестирање истих у погледу квалитета тонера и капацитета одштампаних
страна. Број испоручених тонера констатује се приликом примопредаје када се
записнички констатује да ли су исти испоручени у захтеваној количини, а у случају
оригиналних тонера биће констатовано да ли је тонер испоручен у оригиналном
паковању и да ли поседује одговарајућу произвођачку ознаку.
5. На страни 54 од 110 у тачки 12.2. треба да стоји 10% од вредности
оквирног споразума без ПДВ-а.
6. Понуђач треба да поступи у свему према тачки 12.1. Меница за
озбиљност понуде, конкурсне документације (страна 53 од 110).
7. Понуђач треба да поступи у свему према тачки 9. Валута, конкурсне
документације (страна 58 од 110).
8. Наручилац ће поступити у свему према тачки 14. Реализција
средстава финансијског обезбеђења, конкурсне документације (страна 50 од 110).
9. Приликом креирања конкурсне документације дошло је до техничке
грешке коју овим путем исправљамо кроз следећу табелу:
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Epson ESCP2 ТРАКА
Epson PLQ-20
Epson M 2300
Epson aculaser M 1400 Serias
Epson 1170 ТРАКА
Epson LQ680/680pro
Epson LQ570/580
EPSON LX-300+II crna
EPSON LX-300+II - kolor
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5
11
16
57
27
43
43
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C13S015337
C13S015339
C13S050583
C13S050652
C13S015020
C13S015262
C13S015021
C13S015019
C13S0115073

Понуђач је у обавези да шифре из претходне табеле попуни на
одговарајућим местима на страни 70 од 110, партија 3, колона 5.
10. С обзиром да редни бројеви на странама 71 од 110, 79 од 110, 82 од
110 и 83 од 110 немају утицај на исправно креирање понуде, ставке остају неизмењене.
11. У обрасцима спецификације у колонама „Цена по јединици мере“ и
„Укупна цена“ уписују се износи без ПДВ-а.
12. Понуђачи нису у обавези да понуде цену за наведену ставку.
13. По подацима са интернета шифра S35 је одговарајућа за тај модел
штампача.
14. У Партију 4 за ставку 37. шифра тонера је: 60F5000 - за тонер
стандардног капацитета.
15. Понуђачи нису у обавези да понуде цену за наведену ставку.
16. Наручилац ће прихватити у партији 5. Оригинални тонери за НР
уређаје (страна 74 од 110) и понуде које у себи садрже за наведене ставке следеће
шифре тонера и то:
- за ставку 93 шифра тонера је: C1823D;
- за ставку 97 шифра тонера је: C8765EE;
- за ставку 98 шифра тонера је: C9363EE;
- за ставку 113 шифра тонера је: C4906AE;
- за ставку 114 шифра тонера је: C4907AE;

- за ставку 115 шифра тонера је: C4909AE;
- за ставку 116 шифра тонера је: C4908AE.
17. Наручилац ће прихватити и понуде које у себи садрже списак
шифара тонера истог капацитета уз напомену да су понуђени тонери оригинални и да
се исти могу користити уређајима за које се захтевају.
18. У Моделу уговора у тексту „Уговорне стране“ понуђач попуњава
само тачку 2.
Одговорe на питања од 15.04.2014. године:
1. Наручилац ће прихватити за партију 3. Оригинал тонери за Epson уређаје као
пословни капацитет и вредност испоручених Epson рибона.
2. Наручилац ће прихватити за партију 7. Оригинал тонери за Panasonic уређаје
као пословни капацитет и вредност испоручених Panasonic филмова.

