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Додатне информације и појашњења конкурсне документације за јавну набавку услугe – 

Одржавање и поправка фотокопир апарата и телефакс апарата, по партијама, OП број 

5/2018.  

 

Свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију 

1. Питање: 

У конкурсној документацији у делу III – Teхничка спецификација наводите да уколико је токе 

ом реализације уговора неопходно да се изврши набавка и уградња резервног дела и потрошноог 

материјала ради поправке, исто се врши на основу претходне писане сагласности Наручиоца на 

понуду Понуђача. Даље наводите да уз понуду Понуђач је дужан да достави и фотокопију рачуна 

добављача резервних делова којим се оправдава износ цене. Ми као заинтересовани понуђач и 

дугогодишњи сервис фотокопир апарата подседујемо на нашем лагеру велики број резервних 

делова  и потрошни материјал, међу којима су и делови који су набављени пре више година и за 

које нисмо у обавези да чувамо улазне рачуне. 

        Из тих разлога сматрамо да је потребно да се изврши измена Конкурсне документтације на 

начин тако што ћете да захтевате да понуђачи у понуди доставе важеће ценовнике за резервне 

делове и потрошни материјал који се најчешће мењају приликом сервисирања, а за резервне делове 

и потрошни материјал који нису наведени у ценовнику прихватите достављање извода из важећег 

ценовника Понуђача, а све то на основу претходне писане сагласности наручиоца на достављену 

Понуду Понуђача. 

      Напомињемо да многа јавна предузећа користе тај принцип приликом сервисирања, као на 

пример ЈКП Београдски водовод и канализација. Молимо вас да уважите нашу сугестију и 

извршите измеу конкурсне документације. 

Одговор: 
Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације да је Понуђач дужан да достави 

фотокопију рачуна добављача резервних делова којим се оправдава износ цене резервних делова 

и потрошног материјала за поправку. 

Изузетно, уколико поправка укључује резервни део који је набављен пре више година и за 

који Понуђач није имао обавезу да чува улазну фактуру, Понуђач је дужан да, приликом 

прибављања о сагласности Наручиоца на Понуду за поправку, о истом достави потписану Изјаву 

и Извод из важећег ценовника Понуђача за тај резервни део. Наручилац ће пре давања сагласности 

на Понуду извршити проверу цена на тржишту како би утврдио да цена резервног делова није 

већа од упоредиве тржишне цене. 

Комисија за јавну набавку 


