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На основу члана 63. став 2 и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) заинтересованo лицe je, у писаном облику, за ЈНМВ 27/19 – 

Kaнцеларијски материјал  , поставило наручиоцу следећа питања:  

 

1. У техничкој спецификацији на страни 3 конкурсне документације, у ставци број 1 
декларисали сте тражено добро на следћи начин „Папир за копирање А4, 80gr, прва (А) 
класа 1/500“ 

Молимо Наручиоца да мало детаљније опише тражено добро, односно да детаљније 
карактеристике самог папира а како би наручиоци у складу са ЗЈН могли да припреме 
одговарајуће и прихватљиве понуде које су међусобно упоредиве. 
Такође с’обзиром да је захтевана прва (А) класа папира и да ли је потребно доставити 
оригинал потврду произвођача папира о техничким карактеристикама понуђеног папира А4 
формата, оверену и потписану? 
 
2. У техничкој спецификацији на страни 5 конкурсне документације, ставке 122-126, 

тражена добра су рибон EPSON FX 1170, рибон EPSON FX 2190, рибон EPSON LX 300, 
рибон EPSON L X 350 и рибон за EPSON PQL 20 I PQL 22; Да ли је реч о оригиналним 
производима произвођача опреме и ако јесте на који начин се наведено доказује 
односно да ли постоји обавеза достављања важећег документа – ауторизације 
произвођача којом се гарантује да је понуђено добро оригинално? 

 
 
Одговори Комисије за јавну набавку  
 
1. У ставци број 1  конкурсне документације за јавну набавку ЈНМВ 27/19 наручилац ће 
прихватити добро следећих минималних техничких карактеристика: 
Фотокопир папира А4, 210 X 297мм, 500 листа: 
 

Grammage (g/m²)/ Gramaža ISO 536 - 80g/m² 
Thickness (microns)/ Debljina (mikrona) ISO 534 - 110 mic 
Brightness ISO (%) / Reffleksivnost po ISO 2470-2 % - 112% 
CIE Whitеness / Belina pri CIE ISO 11475 - 169 
Opacity (%) / Neprozirnost  (%)  ISO 2471 - 95 % 
Roughness Bendtsen (ml/min) / Hrapavost po Bendtsen-u (ml/min) ISO 8791/2  - 120 ml/min 
Abs. Moisture (%) / Aps. vlage  (%) ISO 287  - 4 % 
 
 
Понуђач који доставља понуду мора да поседује оригинал документ (потврду) 
произвођача фотокопир папира о техничким карактеристикама понуђеног фотокопир 
папира А4 формата. 
 
Тај документ (потврда) мора бити потписана и оверена од стране овлашћеног лица 
произвођача фотокопир папира и насловљена на Наручиоца и предметну набавку. 

 
 
2.  У ставкама 122-126 конкурсне документације за јавну набавку ЈНМВ 27/19 наручилац захтева 

да се понуде оригинални производи произвођача опреме. 

 

Понуђач је дужан да, уколико није произвођач оригиналних рибона, у понуди достави 

одговарајући документ који мора бити важећи, потписан и оверен од стране овлашћеног лица 

произвођача да је овлашћени дистрибутер или продавац добара која су предмет јавне набавке.
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Под одговарајућим документом подразумева се ауторизација од стране произвођачевог 

представништва за територију Републике Србије, којом произвођач штампача за који се 

набавља добро које је предмет јавне набавке, гарантује да је понуђено добро оригинално. 

Захтевана ауторизација мора да буде насловљена на Наручиоца и да гласи на име понуђача 

који доставља понуду за добра која су предмет јавне набавке. 

Уколико понуђач не достави наведени доказ понуда ће бити одбијена. 

 

Уколико понуђач не достави наведени доказ понуда ће бити одбијена. 
 

 

У складу са наведеним Наручилац је одучио да измени Конкурсну документацију и 

продужи рок за доставу понуде 

 

 

Панчево, 23.09.2019.                 Комисија 
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