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Назив наручиоца: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад 

Адреса: Нови Сад, Сутјеска 2 

 

Деловодни број:  014.2- 738/2-1 

Датум: 20.02.2018. године 

 

На основу чл. 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 

14/2015, и 68/2015), и Решења о образовању комисије за спровођење поступка јавне набавке 

број 014.2-738/1 од 29.01.2018. године, Комисија за јавну набавку је припремила: 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА  

ЈНМВ 6/2018 – ТОНЕРИ ЗА ШТАМПАЧЕ 

 

Дана 19.02.2018. године примљен је допис путем електронске поште којим 

заинтересовано лице тражи додатну иформацију или појашњење у вези са припремањем 

понуде за јавну набавку добара – Тонери за штампаче, у поступку јавне набавке мале 

вредности број 6/2018, заведен код наручиоца под бројем 014.2-1302. 

 

Питање: 

Образложите нам колико је овај додатни услов неопходан да добијете конкурентне понуде 

од понуђача?  

"да поседује минимум 35 штампача и минимум 4 копир апарата које би наручилац користио 

током важења уговора" 

 

Одговор: 

 

Наручилац је у конкурсној документацији у делу 2.) Врста, техничке карактеристике 

(спецификација), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења 

контроле и обезбеђивање гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или 

испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. навео да су предмет јавне набавке тонери 

за услужне штампаче и услужне фотокопире који су неопходни за пословање наручиоца и 

да су понуђачи у обавези да поседује минимум 35 штампача и минимум 4 копир апарата 

које би наручилац користио током важења уговора. Наручилац сматра да је овај услов у 

логичкој вези са предметом јавне набавке, јер су предмет јавне набавке тонери за услужне 

штампаче и услужне фотокопире.  

 

Наручилац у делу 4.1.2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. 

Закона о јавним набавкама, под тачком 3. Технички капацитет захтева да понуђач поседује 

минимум 35 штампача и минимум 4 копир апарата које би наручилац користио током 

важења уговора,  а као доказ доставаља пописне листе да је власник основних средстава 

или други доказ да понуђач има на располагању тражени технички капацитет (Уговор о 

закупу, Уговор о лизингу или уговор о пословно техничкој сарадњи и слично). Сматрамо да 

овај услов није у супротности са чланом 76. став 6. и да тај услов не дискриминише 

понуђаче и да је у логичкој вези са предметом јавне набавке, јер је понуђачу дата могућност 

да поседује наведена основна средства или да их обезбеди Уговором о закупу, Уговором о 

лизингу или уговором о пословно техничкој сарадњи и слично.  
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На основу члана 76. Закона о јавним набавкама наручилац је одредио додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке и понуђач је у обавези да достави тражене доказе како би 

његова понуда била прихватљива. 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама Наручилац одговор објављује на 

Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.zelenilo.com. 

 

                                  

Комисија за јавне набавке 

 

 

                                                                                            

                 


