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ОДГОВОР:  

 

 1. Понуђачи су дужни да у понуди доставе документ којим се потврђује да 

испуњавају 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. Наручилац ће поред 

наведеног прихватити и документ, издат од стране овлашћеног представника произвођача 

Konica Minolta, којим се потврђује да је понуђач у процесу сертификације. 

 Тражењем наведеног документа Наручилац има циљ да се обезбеди да ће 

понуђачи уграђивати оригиналне потрошне и оригиналне резервне делове као и да ће 

вршити замену оригиналних тонера  за опрему Konica Minolta. 

  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.“ 

  Приликом одређивања додатних услова Наручилац полази од својих 

објективних потреба. Наручилац је у спецификацији предметне јавне набавке уврстио и 

опрему прибављену у овој години, а изоставио расходовану опрему.  

Имајући у виду значај предметне јавне набавке али и чињеницу да  Наручилац у овом 

моменту располаже са 266 Konica Minolta машина, тражени кадровски капацитет 

представља минимум који понуђачи треба да испуне, како би благовремено и стручно 

одржавали предметну опрему. 

 3. Цена је одређена и плаћање ће се вршити  кроз број копија/ отисака на 

двогодишњем нивоу. Наручилац је у спецификацији одредио процењене количине  копија/ 

отисака, у односу на претходни период, јер тачан број копија/ отисака не може бити 

одређен. Понуђачима је, како је наведено у претходном одговору на питање 

заинтересованог лица, појашњено да имају могућност да  одреде вишу или нижу цену за 
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број копија/отисака, водећи рачуна о трошковима функционалног обрачуна амортизације 

као и да све евентуалне трошкове физичког оштећења насталих нестручним или 

непажљивим руковањем оператера сноси Наручилац, те су и са те стране понуђачи 

заштићени. 

 5. Чињеница да Наручилац није навео тачне локације за инсталирање нове 

опреме, неоспорава потребу Наручиоца за наведеном опремом. Неспорно је да је Наручиоцу 

потребна тражена опрема ( 17 комада), а тачне локације на којима ће нова опрема бити 

инсталирана зависиће од стварних потреба корисника  односно од тога да ли је потребно 

опрему инсталитрати у седишту кориниска или у неком од органа у саставу корисника 

опреме. Сва опрема биће инсталирана у просторијама републичких органа у Београду. 

 Предметна јавна набавка је мешовита а основни предмет набавке је услуга 

сервирања опреме произвођача Konica Minolta. Како је за услугу сервисирања неопходан 

одговарајући кадровски капацитет Наручилац је вођен начелом ефикасности и 

економичности  одредио закуп опреме истог произвођача, како понуђаче не би додатно 

оптеретио прибављањем сертификата и ауторизација за сервисирање опреме другог 

произвођача.   

 

 Наручилац је редне бројеве одговора ускладио са питањима заинтересованог 

лица. У постављеним питањима не постоји питање са редним бројем 4. 

 


