Питаое
Дана 08. фебруара 2019. pримили смп путем мејла питаое следеће садржине:
“Postovani,
1. Molimo vas da za stavke 6.7.8.9.10 definisete kvalitet (original proizvodjaca opreme ili
neoriginal), kako bi dali adekvatnu ponudu, a I dostavili zeljeni uzorak.
2. Molimo da za pozicije 6 I 7 date oznaku printera, kako bi dobili odgovarajuci kertridz.”

Одговор
Ппвпдпм пристиглпг питаоа дајемп следећи пдгпвпр:
1. За ставке 6,7,8,9,10 квалитет –неоригинал
2. За ппзицију 6. Тпнер “k338 I” црни – пзнака принтера HP 460
За ппзицију 7. Тпнер “k352 I” – кплпр –пзнака принтера HP C 3180

Дана 12. фебруара 2019. године примљено је следеће питање, а у вези са ЈНМВ 2/2019:
“Poštovani,po JNMV br. 2/2019 tražite i dostavu uzoraka , po partijama.
za partiju 3-pod stavkama 27 i 28 ste naveli sledeće:
27. Роковник са логом Агенције за реституцију КОМАД 170
28. Планери са логом Агенције за реституцију КОМАД 170
Nemoguće je dati uzorak za rokovnik i planer, sa obzirom da niko ne može uraditi po jedan
primerak sa vašim logom.Takođe morate precizirati veličinu rokovnika i planera, s obzirom da
na tržištu postoje različite dimenzije.
Ranijih godina su uz ponudu davani uzorci bez loga , a cene u ponudi su bile davane sa logom.
Jedino tako je moguće dostaviti ponudu za ovu partiju.
Molimo da u skladu sa tim izmenite i dopunite tendersku dokumentaciju, kako bi ponuđačima
omopgućili učešće na tenderu.”

Дана 12. фебруара 2019. дат је и следећи одговор:
За партију 3. за ставке под редним бројем 27 (роковник са логом Агенције за реституцију)
и 28 (планери са логом Агенције за реституцију) није потребан узорак са логом Агенције
за реституцију. Цена треба да садржи цену роковника (планера) са логом.
Што се тиче димензија, оне су следеће:
За планере (29,5x15cm ±5%)
За роковнике (17,5x24,5 cm ±5%)
У складу са пристиглим питањима, која су са одговорима, доступна на сајту Агенције за
реституцију и порталу УЈН, изменићемо и конкурсну документацију, која ће бити такође
јавно доступна.

Дана 18. фебруара 2019. године пристигла су следећа два питања у вези са ЈНМВ бр.
2/2019 и то:
Питање бр. 1.
“Postovani,
U prilogu je pitanje po JN 2/2019- Kancelarijski materijal.
Pojasnjenje u veyi sa konkursnom dokumentacijom JN br. 2/2019-Kancelarijski materialPitanje
Vasa procenjena vrednost za Partiju 1 je ispod nabavne cene papira sa karakteristikama koje ste
Vi trazili u Vasoj tehnickoj specifikaciji.
Kako ce ponude svih ponudjaca preci procenjenu vrednost, da li cete prihvatiti najpovoljniju
ponudu ili da smanjite kolicinu od 200 riseva u Vasoj tehnickoj specifikaciji, kako bi se uklopili
u Vasu procenjenu vrednost, da ne radimo dzabe tender?”

Одговор:
У вези са Вашим постављеним питањем, обвештавамо вас да задржавамо постојећу
техничку спецификацију, односно да нећемо вршити измене техничке спецификације у
партији број 1.

Питање бр. 2.
“Postovani,
U prilogu Vam dostavljamo zahtev sa dodatnim pojasnjenjem konkusne dokumentacije JN 2/2019.
Predmet:

Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije za
javnu nabavku male vrednosti – „KANCELARIJSKI MATERIJAL“ ЈNМB 2/2019

Poštovani,
Ovim zahtevom Vam se obradamo kao zainteresovano lice za učešde u postupku javne nabavke.
Potrebne su nam dodatne informacije ili pojašnjenja za sledede stavke:
Stavka red. br. 12 - DVD-R
Da li treba da se ponudi cena DVD-R sa PVC Slim kutijom ili na štapu? “

Одговор:
У вези са Вашим постављеним питањем, обавештавамо вас да за ставку под р.б. 12 у
партији број 3, можете дати обе понуде тј. цене DVD-R са пвц слим кутијом и на штапу.

