Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Сектор за материјалне ресурсе
Регионално одељење Ниш
Број: 31-Н 500-404-01-01475/2015-I5007/5
30.12.2015. године
Предмет: Појашњење конкурсне документације број 31-Н 500-404-01-01475/2015I5007/4 за јавну набавку услуга сервисирање и отклањање кварова на апаратима за
фотокопирање Konica minolta, Canon IR 3235N и 3035 и Ricoh у вангарантном року како би
исти континуирано били функционално исправни, са обезбеђивањем и заменом оригиналних
резервних делова по партијама (3 партије), за потребе Пореске управе, Сектор за материјалне
ресурсе, Регионалног одељења Ниш са припадајућим организационим јединицама, у отвореном
поступку, за временски период од 12 месеци;
На писани захтев потенцијалног понуђача, а на основу члана 63. став 2. Закона о јавним
набавкама, дајемо појашњење конкурсне документације за јавну набавку предметних услуга.
Појашњења/одговори на постављена питања:
1.

Питање:
У вези са јавном набавком услгуа – сервисирања и отклањања кварова на апартима за
фотокопирање (јавна набавка 31-Н), обликована по партијама, у конкурсној документацији на
страни 38 у обрасцу потврде референтног наручиоца/купца за партију 2 – одржавање Canon
уређаја, на средини стране вероватно је техничком грешком остало да се ради о одржавању
Konica Minolta уређаја иако се та партија односи на Canon уређаје. Иста грешка је и на страни
39 конкурсне докуметнације где је тражена референтна потврда за Ricoh уеђаје док се у тексту
испод табеле такође понавља одржавање Konica Minolta апарата.
Иако претпостављамо да се ради само о случајној техничкој грешци молимо за потврду да ће
бити прихваћени стари обрасци обзиром да смо захтеване референце већ добили попуњене.
Одговор: На страни 38 и 39 конкурсне документације – Обрасци потврда референтних
наручиоца/купаца за партије 2 и 3, дошло је до техничке грешке тако да на страни 38 уместо
речи Konica minolta треба да пише Canon, а на страни 39 уместо речи Konica minolta треба да
пише Ricoh.
Уколико су потенцијални понуђачи већ добили попуњене потврде на старим обрасцима
Потврда референтних наручиоца/купаца за партије 2 и 3 исти ће бити прихваћени као валидни.
Сви потенцијални понуђачи који нису прибавили Потврде референтних наручиоца/купаца за
партије 2 и 3 у обавези су да то учине на новим обрасцима који су дати у прилогу појашњења.
У прилогу дајемо нове обрасце, тј. нове стране 38 и 39 конкурсне документације.

XIII ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА/ КУПЦА
за партију 2
Овај образац попуњавају примаоци услуга
Назив: _______________________________________
Седиште: _____________________________________
Матични број :_________________________________
ПИБ: _____________________

У складу са чл. 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама, достављамо Вам,

ПОТВРДУ
Потврђујемо да је наш добављач ______________________________________________
(назив и седиште добављача)
извршио поправку и одржавање фотокопир апарата марке Canon и то:
Вредност извршених услуга
у 2012. год,
без ПДВ-а

Вредност извршених
услгуа у 2013. год,
без ПДВ-а

Вредност извршених
услгуа у 2014. год,
без ПДВ-а

Укупно: ________________________ словима _______________________________________
_________________________________________________________________________________

Потврда се издаје на захтев добављача __________________________________________
(назив и седиште добављача)
ради учешћа у јавној набавци услуга – сервисирање и отклањање кварова на апаратима за
фотокопирање Canon, у вангарантном року како би исти континуирано били функционално исправни,
са обезбеђивањем и заменом оригиналних резервних делова, за потребе Пореске управе, Регионалног
одељења Ниш са припадајућим организационим јединицама, у отвореном поступку ЈН бр. 31-Н, и у
друге сврхе се не може користити.
Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује: _______________________________
Место: ........................._________
Датум: ............................. ____________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
...............................................

Напомена: Уколико референтни наручилац/купац издаје потврду на свом обрасцу, понуђач
треба да упише податке из те потврде у овај образац потврде, а исти да достави
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 31 Н Страна 38 од 67

XIII ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА/ КУПЦА
за партију 3
Овај образац попуњавају примаоци услуга
Назив: _______________________________________
Седиште: _____________________________________
Матични број :_________________________________
ПИБ: _____________________

У складу са чл. 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама, достављамо Вам,
ПОТВРДУ
Потврђујемо да је наш добављач ______________________________________________
(назив и седиште добављача)
извршио поправку и одржавање фотокопир апарата марке Ricoh и то:
Вредност извршених услуга
у 2012. год,
без ПДВ-а

Вредност извршених
услгуа у 2013. год,
без ПДВ-а

Вредност извршених
услгуа у 2014. год,
без ПДВ-а

Укупно: ________________________ словима _______________________________________
_________________________________________________________________________________

Потврда се издаје на захтев добављача __________________________________________
(назив и седиште добављача)
ради учешћа у јавној набавци услуга – сервисирање и отклањање кварова на апаратима за
фотокопирање Ricoh, у вангарантном року како би исти континуирано били функционално исправни,
са обезбеђивањем и заменом оригиналних резервних делова, за потребе Пореске управе, Регионалног
одељења Ниш са припадајућим организационим јединицама, у отвореном поступку ЈН бр. 31-Н, и у
друге сврхе се не може користити.
Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује: _______________________________
Место: ........................._________
Датум: ............................. ____________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
...............................................

Напомена: Уколико референтни наручилац/купац издаје потврду на свом обрасцу, понуђач
треба да упише податке из те потврде у овај образац потврде, а исти да достави
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 31 Н Страна 39 од 67

