
 

 

Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку- 

Број: 404-174/18-015/7 

Датум:18.04.2018. године  

 

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА 

КОНКУРСНУДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП 17/2018 (1.1.11 у Плану 

јавних набавки)  

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН ОП 17/2018 

(1.1.11 у Плану јавних набавки) - тонери за штампаче, ОРН 30125110– тонер за ласерске штампаче и телефакс 

машине - доставило је наручиоцу писани захтев путем email-а дана 16.04.2018. године у 10,15 часова. 

Наведеним e-mail-ом тражи се одговор на следећa питањa:  

ПИТАЊЕ : 

Сагласно Члану 63. Закона о ЈН молим Вас да нам одговорите на следећа питања а у вези са 

Вашом КД ЈН ОП 17/2018 Тонери за штампаче партија 2. 

  

1.       Да ли у партији 2 (тонери за штампаче ван гарантног рока) у случају да за неке моделе не 

постоје заменски тонери, прихватате понуду оригиналних тонер кертриџа? 

2.       Да ли сви неоргинални тонери морају да поседују стандарде и сертификате наведе у техничкој 

спецификацији? 

3.       Код позиција 6 и 7 техничке спецификације подкрала Вам се грешка у ознаци тонера: 

a.       На позицији 6. стоји SCH-4200 а треба SCX-D4200A 

b.    На позицији 7. стоји MTL 1042 а треба MTL-D1042S 

 

ОДГОВОРИ: 

1. Поштовани уколико нисте у могућности да за тражене тонере понудите заменске, можете 

понудити и оригинале. 

2. Морају да имају све сертификате наведене у конкурсној документацији јер се ради о OEM 

тонерима, детаљно објашњено на страни 47 и 48 тендерске документације. 

3. Сматрамо да је у питању техничка грешка која не збуњује потенцијалне понуђаче јер се јасно 

види који је модел тонера у питању. 

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама наручилац објављује на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници www.pozarevac.rs. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

http://www.pozarevac.rs/

