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Република Србија 

Први основни суд у Београду 

                  Су IV22-7-7/2020 

Дана,11.06.2020.године 

Београд, Булевар Николе Тесле 42а 

                                
 

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ  ПОНУЂАЧИМА 

 

Који су преузели Конкурсну документацију у отвореном поступку за јавну набавку услуга 

– консолидованог решења за штампу број 02/20, за потребе Првог основног суда у 

Београду. 

Дана 08.06.2020. године потенцијални Понуђач је путем електронске поште упутио 

следеће: 

Предмет: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације 

- набавка услуга консолидованог решења за штампу ЈН број 02/20 
 

Питање број 1: 

 

На стр. 8 и 9. конкурсне документације сте навели да се предметна јавна набавка односи на 

услугу најма и одржавања решења на период од 3 године, које ће омогућити спровођење 

консолидованог система са новим или не старијим од 3 године уређајима. Ова услуга 

подразумева све трошкове потребне за имплементацију и одржавање уређаја и решење на 

локацији корисника изражених кроз цену једног црно белог А4 отиска. Наручилац неће 

сносити никакве додатне или скривене трошкове везане за рад или одржавање предметне 

услуге. 

 

У Прилогу 2 конкурсне документације, ''Техничке карактеристике уређаја'', за сваки од 5 

типова уређаја, између осталих техничких карактеристика наведен је и захтев ''гаранција – 

мин 36 месеци''. 

 

Податак о гаранцији уређаја је ирелевантан, јер, као што је наведено, сви трошкови падају 

на терет понуђача и урачунати су у цену, односно уређаји нису власништво Наручиоца. Из 

свега наведеног предлажемо да наручилац овај податак изузме из текста Прилога 2. 

 

Одговор: 

 

Комисија је заузела став и сагласна је, да je захтевани гарантни рок ирелевантан са 

становишта најједноставније функционалности, зато што сви трошкови падају на терет 

Понућача. Наручилац сматра да тражене гаранције обезбеђују захтевани ниво квалитета 

услуге, односно Наручилац жели да смањи на најнижи могући ниво учесталост и трајање 

застоја урећаја у штампи, као и ређим заустављањем целокупног процеса штампе, с 

обзиром на број предмета који је раду, и прилива нових предмета, имајући у виду 
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делатност  којом се бави суд. Наручилац није изричито навео да гаранција мора да буде од 

произвођача опреме, већ Понуђач мора да да гаранције да ће уређаји за време трајања 

уговора бити функционални. 

 

Питање број 2: 

 

У складу са дефинисаним предметом јавне набавке, уређаји које понуђач нуди у најам 

треба да задовоље тражене техничке карактеристике и друге захтеване услове. Софтверско 

решење које се нуди треба да функционише у пакету са понуђеним уређајима, а према 

дефинисаним функционалним захтевима.  

Понуђач нуди уређаје по свом личном избору што се бренда тиче, као и софтвер који је 

компатибилан са уређајима и задовољава функционалне захтеве.  

 

Због тога је излишно  захтевати да је понуђач овлашћен за одржавање софтвера Lexmark 

Print Management (LPM), који ради само са Lexmark уређајима, што је у потпуној 

контрадикцији са формулацијом предмета јавне набавке, јер би значило да Понуђач мора 

понудити искључиво Lexmark уређаје преко којих ће наплаћивати услугу штампе. 

 

Инсистирајући на овом захтеву наручилац крши одредбе чл. 10. (Начело обезбеђивања 

конкуренције), као и чл. 12. (Начело једнакости понуђача) Закона о јавним набавкама (у 

даљем тексту ЗЈН). 

 

Молимо вас да се захтев да је понуђач овлашћен за одржавање софтвера Lexmark Print 

Management (LPM), изузме из текста конкурсне документације. 

 

Одговор: 

 

Комисија је заузела став и сагласна је, да потенцијални понуђачи по свом  избору могу да 

понуде  уређаје што се бренда тиче и софтвера који је са њима компатибилан. Наручилац 

је конкурсном документацијом јасно навео да у власништву поседује софтвер који користи 

LPM ( Lexmark Print Management), због тога је и логично  оправдан захтев  Наручиоца да 

потенцијални Понуђачи морају бити овлашћени за одржавање наведеног софтвера. 

Конкурсном документацијом је остављена могућност потенцијалним Понуђачима да 

понуде софтверско решење које мора  да функционише у пакету са понуђеним уређајима, а 

према дефинисаним функционалним захтевима. Уколико потенцијални Понуђачи понуде 

софтверско решење другог бренда произвођача, у обавези су да буду овлашћени и од 

произвођача за одржавање софтвера који се налази у власништву Наручиоца и за 

одржавање понуђеног софтверског решења. 

 

3. питање 
 

У Прилогу 2 конкурсне документације, ''Техничке карактеристике уређаја'', за сваки од 5 

типова уређаја, између осталих техничких карактеристика наведен је и захтев који се 

односи на капацитет заменског тонера.   

 

Као и код образложења у оквиру 1. питања, податак о капацитету тонера је ирелевантан, 

јер наручилац не купује/набавља тонере, већ спроводи набавку услуге консолидованог 
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решења за штампу - сви трошкови падају на терет понуђача и урачунати су у цену, те је 

Понуђач тај који капацитет тонера одређује спрам оптимизације својих пословних 

активности на пружању захтеване услуге. 

  

Зато предлажемо да наручилац овај податак изузме из текста Прилога 2. 

 

Одговор: 

 

Комисија је сагласна са вама да наручилац не купује тонере, већ спроводи набавку 

консолидованог решења за штампу и да сви трошкови падају на терет Понуђача и 

урачунати су у цену. Наручилац је дефинисао капацитет заменског тонера, искључиво зато 

што је први ниво подршке (замена тонера) обавеза Наручиоца, самим тим Наручилац жели 

да смањи на најнижи могући ниво учесталост и трајање застоја у штампи, као и смањење 

потребе за манипулацијом и што ређим заустављањем целокупног процеса штампе у току 

рада (у конкретном случају у току суђења),  с обзиром на делатност којом се суд бави.    

 

4. питање 

 

У конкурсној документацији, страна 35, модел уговора, члан 3, наручиоц је навео да ће се 

испорука папира и осталих медијума вршити два пута месечно, као и да број испорученог 

папира може бити 10% већи од броја одштампаних страница у систему, без додатног 

задуживања Наручиоца. 

 

Молимо вас да дефинишете како ће наручилац измирење својих финансијских обавеза 

остварити у ситуацијама када је испоручено за више од 10% веће количине испорученог 

папира за штампање у односу на број одштампаних страница, односно како ће задуживати 

Наручиоца  

 

У вези са предходном констатацијом, молимо вас да дефинишете да ли ће и како ће се 

водити евиденција у ситуацијама остварене штампе у дуплекс формату, с обзиром да је 

тада број остварених отисака двоструко већи од броја страница утрошеног папира за 

штампу. 

Одговор: 

 

Наручилац је Конкурсном документацијом предвидео да  цена отиска садржи и потребне 

медије за штампу, који су оквирно дефинисани и који се увек морају налазити код 

Наручиоца у довољним количинама, који неће нарушити континуитет пословања  и неће 

угрожавати функционалност читавог система. Количина медија дефинисана је на основу 

искуства из претходних година, а имајући у виду ситуације када се врши двострана 

штампа, али истовремено и ситуације када се гужва и заглављује папир, па у том смислу 

количина може да варира, па број испорученог папира може да буде 10% већи од броја 

одштампаних страница у систему, и то све Понуђач мора да узме у обзир приликом давања 

цене, а која је изражена кроз цену једног црно белог отиска.  

Напомињемо да медије које је Понуђач дужан да испоручи по предметној набавци 

Наручилац искључиво користити за штампање у систему, и у друге сврхе се не може 
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користити. Из свега наведеног Наручилац није предвидео могућност за испоруку папира 

већу од 10% како је и дефинисано конкурсном документацијом. 

 

5. питање 

 

У структури цене, у конкурсној документацији на страни 26, наведено је да је број отисака 

на месечном нивоу 644.000 отисака. Обзиром да понуђач у цену отиска треба да укључи 

све инвестиције у опрему, решење и ресурсе, молимо вас да образложите шта се дешава у 

ситуацији када број отисака буде драстично различит од наведеног, односно да 

дефинишете гранични број отисака (X), у односу на који наручилац, у свим случајевима 

када је број отисака мањи или једнак том граничном броју, плаћа по паушално утврђеном 

износу. Сваки отисак преко овог броја (X)   наручилац плаћа по јединичној цени једног 

отиска/једне одштампане странице (чл. 2. Модела уговора. 

 

Одговор: 

 

Наручилац  није предвидео оно што називате гранични број отисака, већ је потребно да све 

трошкове искажете кроз цену једног црно белог отиска. Конкурсном документацијом 

наведен је број отисака на месечном нивоу на основу искуства из претходних година. 

 

                                              Комисија за јавну набавку у отвореном поступку број 02/20 

 
 


