
 

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. 404-2/14У/2019-28, поступајући захтевима заинтересованог лица, поднетим дана 

22.04.2019.године, дају се следећа појашњења, како следи: 

 

Захтев – питање бр.1 заинтересованог лица од 22.04.2019.године: 

 

“Зашто се за апарате старије генерације који су пред расходом, траже као обавезан услов за пословни 

капацитет закључени сервисни уговори са произвођачем: Xerox, Canon, Lexmark I HP а не и за остале 

апарате којих има 22 комада на списку, или сте то преписали из већ припремљених података познатог 

понуђача.” 

 

Одговор бр.1 по захтеву заинтересованог лица од 22.04.2019.године: 

 

Саставни део конкурсне документације је и списак уређаја који су предмет одржавања са приказаним 

називом произвођача и ознаком модела. Приказано је 108 апарата од 8 различитих произвођача. Из 

списка се може видети да управо наведени произвођачи опреме, од којих се захтевају закључени 

сервисни уговори чине 4/5 укупне опреме која је предмет одржавања. Наручилац не разуме изношење 

паушалних закључака, који су у колизији са захтевом и питањима потенцијалног понуђача. Наиме, у 

једном делу захтева понуђач изражава жељу за увидом у стање опреме, која је предмет набавке, а у 

истом документу кроз питање сам доноси закључак да је опрема пред расходом иако је претходно 

није ни разгледао, а за шта има сагласност понуђача.  

Други део питања не желимо коментарисати јер представља инсинуацију и клевету, што не 

представља добар основ за добру, потенцијалну, пословну сарадњу. 

 
Захтев – питање бр.2 заинтересованог лица од 22.04.2019.године: 

 

“Зашто се за апарате старије генерације који су пред расходом, траже као обавезан услов за пословни 

капацитет закључени сервисни уговори са произвођачем: Xerox, Canon, Lexmark I HP а не и за остале 

апарате којих има 22 комада на списку, или сте то преписали из већ припремљених података познатог 

понуђача.” 

 

Одговор бр.2 по захтеву заинтересованог лица од 22.04.2019.године: 

 

Одговор на ово питање је добрим делом већ садржан у одговору на претходно питање, а односи се на 

заступљеност уређаја тих произвођача (74 од 108 ) у укупној флоти апарата који користи наручилац, и 

на којима се и обавља највећи део послова. Понуђач поново, и кроз ово питање доноси закључак да је 

опрема пред расходом, иако још увек није извршио у увид у њено стање, за који има сагласност 

наручиоца. Други део питања поново представља инсинуацију и клевету, за шта се одговара пред 

законом, и не желимо да коментаришемо. 

 
 

У Нишу, 23.04.2019.године                                                                         Град Ниш 

                                                                                                                       Градска управа Града Ниша 

                                                                                                                       Служба за јавне набавке 
 
 
 
 
     

 
 
 


