
 

 

Питање 1: Молимо Вас да нам потврдите да је број Вашег текућег рачуна 840-18654-38. 
Потребан нам је ради издавања банкарске гаранције.  

Одговор: Да, наш број рачуна је 840-18654-38, код Управе за Трезор.  

Питање 2: Молимо Вас да нам потврдите да два менична овлашћења, која су у склопу 
конкурсне документације, служе као модел за израду меничног овлашћења које се 
доставља уз меницу приликом закључења уговора.  

Одговор: Потврђујемо Вашу констатацију.  

Питање 3: На странама 6 и 18, претпостављамо да је дошло до техничке грешке јер се као 
доказ захтева оригинал оснивачки акт са свим његовим накнадним изменама и допунама. 
Молимо Вас да нам потврдите да ће понуда бити исправна ако се и оснивачки акт са свим 
његовим накнадним изменама и допунама достави у неовереној копији, с обзиром да сте 
на страни 12 навели да се сви докази о испуњености услова из члана 44. могу достављати 
у неовереним копијама?  

Одговор: У наведеним деловима конкурсне документације није дошло до техничке 
грешке, како сте навели. Наиме, захтева се ''оригинални оснивачки акт'', тј, изворни 
примерак оснивачког акта, са свим његовим накнадним изменама и допунама, а не 
оснивачки акт у оригиналу. Дакле, биће прихваћене неоверене фотокопије свих доказа о 
испуњености услова, па и оснивачког акта, као што је то конкурсном документацијом и 
ЗЈН предвиђено.  

Питање 4: Као доказ за технички капацитет, између осталог, захтевали сте да се достави 
фотокопија саобраћајне дозволе. С обзиром да смо мењали адресу предузећа, самим тим 
мењају се и сва документа, па и саобраћајне дозволе, које су у процесу израде. Молимо 
Вас да нам потврдите да ће се понуда сматрати исправном ако се уместо саобраћајних 
дозвола достави потврда о регистрацији возила издата од МУП-а Србије.  

Одговор: Потврда о регистрацији возила издата од МУП-а Србије ће се сматрати 
валидним доказом о располагању возилима, у склопу испуњености захтеваног техничког 
капацитета.  

Питање 5: Број обрасца структуре цене за партију 1 и за партију 2 је исти и гласи 7.1. 
Молимо Вас да извршите измену броја обрасца структуре цене за партију 2 у 7.2., као што 
је назначено у условима понуде на страни 7/55, под тачком 14.  

Одговор: У питању је техничка грешка, образац на страници 35 од 55 конкурсне 
документације, под називом ''Образац структуре цене за Партију 2 - Оригинални тонери за 
ХП штампаче'', треба да буде означен бројем 7.2., уместо бројем 7.1. Будући да је у 
питању формална техничка грешка у нумерацији обрасца, те да одговори на питања 
понуђача чине саставни део конкурсне документације, понуђачи у склопу своје понуде, 
уколико конкуришу за Партију 2. треба да доставе попуњен, печатиран и потписан 
образац 7.1., који је насловљен са ''Образац структуре цене за Партију 2 - Оригинални 
тонери за ХП штампаче'' (страница 35 од 55 и 36 од 55 конкурсне документације). 
 


