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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ БРОЈ 1
за јавну набавку мале вредности тонера, по партијама
јавна набавка број 52/18
Чланом 63. став 2 Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и
68/2015) је дефинисано да заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од
наручиоца додатне инфромације или појашњења у вези са припремањем понуде најкасније пет
(5) дана пре истека рока за подношење понуде.
Заинтересовано лице је тражило појашњење у вези са припремањем понуде дана 12.07.2018.
године у 14:22 часова, односно четири (4) дана пре истека рока за подношење понуда, обзиром
да је рок за подношење понуда 16.07.2018. године.
Наручилац је, иако није у обавези, одговорио на постављено питање.
ПИТАЊЕ БР. 1: У циљу да благаовремено припремимо прихватљиву понуду за предметну
јавну набавку молимо вас да нам одговорите на следеће:
Конкурсном документацијом у делу III – Врста, техничке карактеристике (спецификације) на
страни 5/82 Конурсне документације сте навеле за Партију 2 – Тонер за Canon штампаче и
фотокопире под ставком 2 – тонер за уређај Canon iR 2520 са ознаком CEXV 13 капацитетом
45.000 страна А4. Молимо вас да потврдите да је техничком грешком то уписано обзиром да
уређај Canon iR 2520 користи искључиво тонер са ознаком CEXV 33 чији капацитет износи
14.600 страна А4.
Молимо вас да размотрите и уважите наше сугестије.
ОДГОВОР БР. 1: Наручилац је уважио сугестије потенцијалног понуђача
конкурсне документације јер је, техничком грешком, унета погрешна
позицију 2 (Canon iR 2520 ) из техничке спецификације за Партију 2
штампаче и фотокопире.
Ознака уређаја за позицију 2 из техничке спецификације, за Партију 2
штампаче и фотокопире, гласи Canon iR 5570.

и извршиће измене
ознака уређаја за
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