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ОДГОВОР: 

 

 1. Наручилац врши измену на страни 4 од 52 конкурсне документације Тачка  

6. мења се и гласи:  

 „6.Усклађеност са документом произвођача опреме Konica Minolta 

   Понуђач је дужан да у понуди достави документ којим се потврђује да 

испуњава услове за сервисирање Konica Minolta опреме усклађен са новим  документом- 

Процес сертификације партнера и пратећа документација од 27.09.2018. године који је 

објављен на интернет страници Konica Minolta poslovna rešenja SE d.o.o.“ 

   2. Наручилац остаје при захтеву који се односи на кадровски капацитет 

дефинисан на страни 9 од 52 конкурсне документације „Понуђач је дужан да располаже 

следећим кадровским капацитетом: -најмање 10 запослених радника, од којих 5 са 

одговарајућим сертификатима Outwаrd Associate нивоа, који је основни ниво за техничку 

сертификацију.“ 

  Наручилац је приликом дефинисања кадровског капацитета уважио 

мишљење канцеларије Konicа Minoltа Business Solutions SE ltd од 22.03.2018. године 

прибављеном у претходном поступку јавне набавке  а које гласи: „Да би неко био 

сертификован и ауторизован да одржава Konicа Minoltа опрему потребно је да поседује 

Outwаrd Associate сертификат.“   

  

 Такође дана 27.09.2018. године објављен је нови Документ - Процес 

сертификације партнера и пратећа документација,  на интернет страници Konica Minolta 

poslovna rešenja SE d.o.o. у којем се између осталог наводи:  

 „У случају новог процеса сертфикације стари сертификати више не важе“ а 

Outwаrd Associate ниво се полаже и важи од 2009. године.  

 Наручилац је изменио спецификацију у односу на претходни поступак јавне 

набавкe те  је у предметној спецификацији конкурсне документације уврстио и опрему 

новије генерације прибављену у овој години, а изоставио расходовану опрему.  
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 Наручилац је у овом поступку јавне набавке предвидео закуп- инсталирање 

нове опреме, чија се цена обрачунава на исти начин као и цена  постојеће опреме тј. кроз 

број копија/отисака на двогодишњем нивоу.  

 Републичка комисија за заштиту права је у  свом решењу број 4-00-141/2018 

између осталог навела да „обавеза обезбеђивања што је могуће веће конкуренције се не 

може тумачити на начин који подразумева обавезу наручиоца да сваком заинтересованом 

лицу омогући учешће у поступку јавне набавке, не водећи притом рачуна о сврси јавне 

набавке, као ни квалитету услуге које су предмет исте. Дакле иако Наручилац има законску 

обавезу да у поступку јавне набавке омогући што већу конкуренцију, он са друге стране 

сваки конкретни поступак јавне набавке спроводи у циљу задовољења објективних потреба, 

а на основу конкурсне документације којом дефинише додатне услове који одговарају 

таквим потребама.“ 

 

 3. Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације који се односе 

на обавезу понуђача да сву опрему ( 17 комада- нове опреме)  инсталира од самог почетка 

важења уговора. Накнаду за коришћење нове опреме Наручилац ће платити понуђачу кроз 

број урађених копија на предметној опреми, како је и прописано конкурсном 

документацијом. Наручилац је у конкурсној документацији одвојио постојећу опрему од 

нове закупљене опреме коју ће понуђач инсталирати на почетку важења уговора, тако да је 

остављена могуђност да понуђач одреди вишу или нижу цену за број копија/отисака у 

табели „Б-СПЕЦИФИКАЦИЈА НОВЕ ЗАКУПЉЕНЕ ОПРЕМЕ“, водећи рачуна  о 

трошковима функционалног обрачуна амортизације. Према томе Наручилац не користи 

нову опрему без накнаде, већ је начин обрачунавања накнаде за постојећу опему као и за 

нову инталирану опрему исти а изражава се кроз број копија/ отисака на двогодишњем 

нивоу. Даље, конкурсном документацијом је такође прописано да све евентуалне трошкове 

физичког оштећења насталих нестручним или непажљивим руковањем оператера сноси 

Наручилац те су и са те стране понуђачи заштићени. 

 

 4. Наручилац врши измену на страни 49 од 52 конкурсне документације у 

члану 17. ставу 2) речи „годину дана“ замењују се речима „две године“ 

 

 5.  Наручилац врши допуну на страни 4 од 52 конурсне документације у тачки 

1 „ Место пружања услуге“ у ставу 1) додају се речи  „у Београду“. 

 Када су у питању локације постављања нове опреме Наручилац није у 

могућности да их прикаже у моменту израде конкурсне документације. Тачне локације 

зависе од стварних потреба корисника Републичких органа са седиштем у Београду. 

 


