
Питање број 1.  

Дана 27.02.2020. путем електронске поште пристигло је питање следећег садржаја: 

 

„Postovana 

U tehnickoj specifikaciji pored  nekih od artikala pise  punjeni,neoriginal,original ali pored nekih 

nepise nista   

Molim vas da izmenite dokumentaciju i pored svakog od artikala napisete  odrednice 

punjeni,neoriganal ,original jer ako ostane ovako kao sto je napisano nema ravnopravnosti i 

jednakosti za sve ponudjace 

 

S obzirom da za svaku poziciju trazite uzorak molim vas da potvrdite da s obzirom da uredjaj za 

pozicije 6 i 7  kao i uredjaj za pozicije 12 i 13  koriste iste ink kertridze nema potrebe da 

dupliramo po dva crna i dva colorna 

 

Molim da potvrdite prijem pitanja“ 

 

У вези са пристиглим питањем, обавештавамо вас следеће: 

Усвојили смо пристиглу сугестију и извршили смо допуну техничке спецификације за 

парију број 2 Тонери, тако што смо уз сваки производ додали одговарајући опис (пуњени, 

оригинал или неоригинал).У складу са тим допуњена је и конкурсна документација (стр. 

5,6, 21, 29,30).  

 

Што се тиче другог дела из пристиглог мејла који се односи на доставу узорака за партију 

број 2, обавештавамо вас да за сваку ставку доставите узорак, како је иницијално и 

наведено.  

 

 

 

Питање број 2.  

Дана 28.02.2020. путем електронске поште пристигло је питање следећег садржаја: 

 

“Postovani, 

Stavka 26. Rokovnik za logom Agencije za restituciju dim 17x24.5 

Da li prihvatate uzorak rokovnika bez loga? 

Stavka 27. Blok – sveska A5 format, sa metalnom spiralom 

Koliko listova treba da sadrzi blok I gde se postavlja spirala na duzu ili siru stranu? 

Da li se mora raditi stampa na uzoruku ?” 

 

У вези са пристиглим питањем, обавештавамо вас следеће: 

За ставку број 26 Партија 3- остали канцелариски материјал, довољно је да доставите 

узорак роковника без лога Агенције.  Ииницијално смо нагласили роковник са логом како  

би истакли да ће изабрани понуђач бити у обавези да испоручи роковнике са логом 

Агенције.  

За ставку број 27 Партија 3- остали канцелариски материјал, већ смо нагласили да блок 

треба да садржи 150 листова. Спирала треба да буде постављена на дужој страни и на 

узорку не мора да се штампа лого Агенције.  



У складу са наведеним, извршена је исправка конкурсне документације (стр.8, 27 и 32).  

 

 Истичемо да ћемо продужити рок за достављање понуда, о чему ћемо издати и пратеће 

обевештење.  

 

 С поштовањем,  

 Комисија за ЈНМВ број 1/2020  
 


