
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), у отвореном поступку јавне набавке услуга штампе и одржавања 

мултифункцијских уређаја, јавна набавка бр. 404-2/55У/2019-28, поступајући захтеву 

заинтересованог лица, поднетим дана 25.11.2019.године, дају се следећа појашњења, како 

следи: 

 

Захтев заинтерсованог лица од 25.11.2019.године: 

 

 
 

Одговор по захтеву заинтересованог лица од 25.11.2019.године: 

 

1) Дана 27.11.2019.године извршена је измена и допуна конкурсне документације бр.1 и ова 

измена и допуна је дана 27.11.2019.године објављена на Порталу јавних набавки интернет 

страници Града Ниша. 

     У предметном поступку јавне набавке, од стране наручиоца захтевано средство обезбеђења 

за озбиљност понуде је бланко соло меница, а писмо о намерама пословне банке за издавање 

банкарских гаранције нема потребе достављати, зато што банкарска гаранција није одређена 

као било какво средство обезбеђења. 
 2) Дана 27.11.2019.године извршена је измена и допуна конкурсне документације бр.1 и ова 

измена и допуна је дана 27.11.2019.године објављена на Порталу јавних набавки интернет 

страници Града Ниша. 

      Предмет јавне набавке бр. 404-2/55У/2019-28 је превасходно услуга штампе и одржавања 

мултифункцијских уређаја за штампу. Овом набавком, како по намени а тако и финансијски,  

није предвиђена, тј планирана набавка или унапређење софтвера за штампу PaperCut. Захтевана 



подршка везана за софтвер PaperCut, дефинисана конкурсном документацијом у одељку 

Спецификација услуга штампе и одржавања мултифункцијских уређаја  односи се на редовно 

ажурирање софтвера и инсталације евентуалних програмских исправки објављених од стране 

произвођача софтвера као и евентуална бесплатна унапређења на која би наручилац имао право. 

Такође, подршка се односи и на интервенције, које би биле неопходне у случају утицаја више 

силе, или квара хардверске и софтверске инфраструктуре на страни наручиоца, које би 

захтевале посебне вештине и алате, за које наручилац није оспособљен, а све у циљу поновног 

стављања система штампе у функционално стање у најкраћем могућем року.  Све ово могуће је, 

сходно непосредној процени, непосредно у пословним просторијама наручиоца, или удаљеним 

приступом, уз поштовање рокова наведених у конкурсној документацији. 

       Због свега наведеног, сматрамо да није неопходно да понуђач буде овлашћени партнер за 

Србију за софтвер PaperCut, већ је довољно да понуђач има два сертификована техничара за 

имплементацију наведеног софтверског пакета, како је и условима наведено у конкурсној 

документацији. 

 

 

У Нишу, 27.11.2019.године                                                                        Град Ниш 

                                                                                                           Градска управа Града Ниша 

                                                                                                                Служба за јавне набавке 

 
 
 
 
 


