Република Србија
АГЕНЦИЈА ЗА РЕСТИТУЦИЈУ
Београд, Масарикова 5
Број: 446-06-404-000006/2020-01-004
Датум: 05. март 2020. године

Путем електронске поште примљени су захтеви за додатним информацијама у вези са конкурсном докумтацијом за
ЈНМВ број 1/2020 и то:
Питање број 1.
“Predmet: Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije za javnu nabavku male vrednosti –
„KANCELARIJSKI MATERIJAL“ ЈNМB 1/2020
Poštovani,
Ovim zahtevom Vam se obraćamo kao zainteresovano lice za učešće u postupku javne nabavke. Potrebne su nam dodatne
informacije ili pojašnjenja za sledeće stavke:
Stavka red. br. 8 – Gumica za predmete fi 200, 10mm, silikonske
Prema nasim saznanjima gumice fi 200 ne postoje, molimo Vas da proverite trazenu stavku.
Stavka red. br. 22. Registratori A4 N
Da li je registrator sa kutijom ili bez?
Stavka red. br. 29 Putni nalozi
Da li je putni nalog u listu?
Stavka red. br. 30 Sveska putnih naloga
Da li je putni nalog za teretno ili putničko vozilo?
Stavka red. br. 39 Interne delovodne knjige
Da li se misli na delovodnik 200l, delovodnik 100l, skraceni delovodnik ili interna dostavna knjiga?”
Поводом пристиглoг захтева, коригујемо тражене ставке из партије број 3-Остали канцеларијски материјал на следећи
начин:
Ставка под р.б. 8. Гумице за акта ”fi 120”
Ставка под р.б. 22. Регистратори А4N са кутијом
Ставка под р.б. 29. Путни налози у листу
Ставка под р.б 30. Свеска путних налога –за путничко возило
Ставка под р.б. 39. Интерна доставна књига
Побројане допуњене односно кориговане ставке, биће уврштене у конкурсну документацију (стр. 7, 8, 9, 26, 27, 28, 31
и 32).

Питање број 2.
“Poštovani,
Ovim putem Vam se obraćamo sa pitanjem za JN 01/2020 - partija br. 3 :
- pod.rednim brojem 26 - Rokovnik dim.17x24,5cm tražite da ima 160 strana - Pretpostavljamo da je greška u pitanju i da ste
mislili na rokovnik od 160 listova s ozbirom da je to standard kod rokovnika?
Molimo Vas da potvrdite prijem mail-a.”
У вези са пристиглим питањем, обавештавамо вас да се за партију 3, ставка под р.б. 26. мисли на роковник од 160
листова. Коригована ставка биће уврштена у конкурсну документацију (стр.8, 27 и 32).
Питање број 3:
“Postovani,
Ispunjenost dodatnog uslova 4.2.2.
Da li se moze dokazati ispunjenost uslova o izvrsenom prometu
i potvrdom narucioca dobara? ”
У вези са питањем обавешатавамо вас следеће:
Испуњеност додатног услова 4.2.2. се доакзује достављањем копије уговора о испорученим добрима у назначеном периоду.
Питање број 4.
“Poštovani,
Ovim putem Vam se obraćamo sa pitanjem za JN 01/2020 - partija broj 1
- Papir za fotokopiranje A4 format - Po standardima proizvođača glasi :
gramatura ISO 536 treba da glasi 80g/m2 +/-3
debljina ISO 534 108+/-3
belina ISO 11475 +/-3
vlaga ISO 287 3,6-5,0
Dok u tenderskoj dokumentaciji niste naveli i odstupanja koja su po proizvođačkim standardima pa Vas molimo da prilagodite
dokumentaciju u skladu sa standardima. ”
У складу са пристиглим питањем, за партију број 1, допуњујемо конкурсну документацију на следећи начин ( стр.
15,17 и 29):
Граматура 80g/ m2 +/-3, ISO 536
Дебљина 108+/-3, ISO 534
Белина 161+/-3, ISO 11475
Светлина D65 109,5+/-2, ISO 2470-2
Непрозирност 93+/-2, ISO 2471
Влага 3,6-5,0, ISO 287

Питање број 5.

„Postovana znam da je kasno za pitanje ali da ne bi bilo nedoumica
Vi ste u partiji 2 stavka 11 trazili uzorak za toner XEROX VERSALINK B7030 106R03394
nase trziste
Za nase trziste su toneri
106R03396 za 30 000 str i mi ce mo dati taj uzorak
I
106R03395 za 15500 str
Ovo smo napisali samo da ne bude nedoumica prilikom gledanja uzoraka
Molim da potvrdite prijem mejla“
Одговор:
За партију број 2- Тонери, ставка 11. је непромењена.

С поштовањем,
Комисија за ЈНМВ број 1/2020

On radi 30 000 str ali nije za

