
I Одговори на питања понуђача у поступку јавне набавке услуга  – сервисирање и   

поправка штампача (шифра: ОП-У-19/2020) 

18. децембар 2020. године 

 

1. Питање: Kyocera штампачи немају тефлонски ваљак него фолију P 2040, m2040p   

2235 итд.? 

1. Одговор: У овом случају тефлонски ваљак описно одговара тефлонској фолији која је 

такође у облику ваљка и врши идентичну функцију као и предметни део. 

 

2.Питање: Који тачно зупчаник тражите код Kyocera (упишите шифре)? 

     2.  Одговор: Мисли се на главни погонски зупчаник. 

 

     3.  Питање: Делови које тражите су оригинални или FOR USE? 

 3. Одговор: Наручилац захтева оригиналне делове. 

 

4. Питање: Ако су  оригинал Kyosera нема брисач бубња посебно већ drum unit DK? 

4. Одговор: Да, нема посебно брисач бубња. 

 

 5. Питање: Шта вам значи Kyosera за HP? 

5. Одговор: Наручилац ће  изменити конкурсну документацији у предметном делу. 

 

6.Питање: Гумице излазне за Kyosera штампаче не постоје, имају улазне за повлачање 

папира? 

6. Одговор: Наручилац ће  изменити конкурсну документацији у предметном делу. 

 

7. Питање: Колико треба запослених да има понуђач и број доставних возила за тај број 

штампача? 

8. Питање: Јел треба сертефикати о тренинг сервису за тражене моделе? 

      7. и 8. Одговори: Наручилац је захтевао конкурсном документацијом да понуђач 

испуњава и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона о 

јавним набавкама, и то:  

1) да испуњава услов финансијског капацитета:  

- да понуђач у две године које претходе објављивању позива за подношење понуда, 

није био неликвидан дуже од 10 дана узастопно, нити дуже од 20 дана укупно. 

2) да испуњава услов пословног капацитета: 

 да је понуђач у периоду од 01. јануара 2019. године до дана подношења понуде 

вршио услуге, које су исте или сродне предмету набавке, најмање у вредности од 

2.500.000,00 динара без ПДВ-а. 



Наиме, конкурсном документацијом није захтевано да понуђач има одређени број 

запослених, као ни одређени број возила. Такође, Наручилац не захтева документацијом 

поседовање сертификата о тренинг сервису. 

 

       КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 


