
 

 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' 124/12, 14/15, 

68/15) у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 41/19, питањa и одговоре 

објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца ЈП ''Скијалишта 

Србије''  

ЈНМВ 41/19 

Принт менаџмент 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ  

БР. 01– 19.08.2019. 

 

Питања и одговори потенцијалног понуђача: 

 

1. Да ли је потребно да системом за праћење и контролу штампе буду обухваћени и 

постојећи уређаји код корисника (15 МФ и 10 ласерских принтера) или ће се 

софтвером за праћење и контролу штампе обухватити само 6 нових уређаја који су 

предвиђени овом набавком? 

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.1: Потребно је да буду обухваћени само нови уређаји, 

који су предвиђени овом набавком. 

 

2. Уколико ће се системом за праћење и контролу штампе обухватити како нови тако 

и већ постојећи уређаји који се налазе у употреби код корисника неопходно је 

доставити прецизну спецификацију о моделу и типу уређаја који ће бити обухваћени 

овим софтвером за принт менаџмент, а како би потенцијални Понуђачи били у 

могућности да провере компатибилност софтверског решења са уређајима који се 

налазе код Наручиоца у употреби. Такође скрећемо Вам пажњу да би то требало, а у 

складу са Законом о јавним набавкама, да буде саставни део документације, те Вам 

овим путем сугеришемо да извршите допуну исте. 

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.2: Системом за праћење и контролу није потребно 

обухватити постојеће уређаје. 

 



3. Да ли се паушал са укључених 20.000 отисака односи само на 6 нових уређаја или на 

целокупну флоту уређаја код Наручиоца, која обухвата и 15 МФ и 10 ласерских 

принтера. 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.3: Паушал се односи само на 6 нових уређаја. 

 

4. Да ли је неопходно да Понуђач поседује важећу дозволу за сакупљање и транспорт 

неопсаног отпада на територији РС, или је довољно да Понуђач има потписан уговор 

са фирмом која ту дозволу поседује и која те послове обавља услужно за Понуђача? 

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.4: Неопходно је да Понуђач поседује важећу дозволу 

за сакупљање и транспорт неопaсног отпада на територији РС. 

 

5. Да ли се процењена вредност од 5.000.000 дин. коју сте определили за ову ЈН односи 

на процењену вредност за 3 године (колико је предвиђено време трајања уговора) 

или је у питању процењена вредност на годишњем нивоу? 

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.5: Процењена вредност је за период од 3 године.  

 

6. Да ли је испорука/инсталација свих 6 уређаја на истој локацији код Наручиоца и 

којој, као и да ли ће пресељавање уређаја бити такође на једну или више локација 

код Наручиоца? Такође да ли ће сви уређаји, нови и постојећи, бити на истој 

физичкој локацији код Наручиоца како приликом иницијалног постављања тако и 

приликом пресељавања? 

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.6: Испорука је на једној локацији  - Милутина 

Миланковића 9, Нови Београд. Уколико дође до промене локације, сви уређаји би 

били пресељени такође на једну локацију.     

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку ЈНМВ 41/19 

 


