Основна школа „Јован Јовановић Змај“
ул. Школска бр. 3, 21208 Сремска Каменица
тел. 021/ 464-506
тел/факс 021/ 463-013
e-mail: jjzmajkamenica@gmail.com
jjzmajkamenica@open.telekom.rs
Сајт школе: www.zmajevi.rs
Дел. број: 382

т.р. 840-292660–95
ПИБ: 100803367
МБ:08066817

Датум: 15.4.2016.
У поступку јавне набавке – набавка материјала за образовање и канцеларијског материјала
број 3/16, представник потенцијалног понуђачa доставио је дана 13.4.2016. на емаил школе
jjzmajkamenica@mts.rs “Захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне
документације ЈН 3/16“ , који гласи:
Питање :1
Предмет:захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације ЈН број 3/16
Поштована,
У складу са чланом 20 ЗЈН овим путема Вам шаљемо упит за додатним информацијама
везаним за ЈН 3/16 а односе се на ставке под редним бројевима 60, 61, 63, 64 и 68.
1. Ставка 60 „Canon Laser toner cartige 505 original“. Из овога није могуће одредити који
се тонер тачно тражи. Možete li дефинисати која је тачна ознака тонера или самог
уређаја?
2. Ставка 61 „Canon CE cartige 285a cartige original“. Назив „Canon“ и ознака 285A су
неспојиве у оригиналној варијанти. Молимо Вас да дефинишете ознаку траженог
тонера или самог уређаја?
3. Ставка 63.„Canon LBP 6020B cartige 2612a original“. Назив и ознака тонера у оригиналној
ваијани су неспојиви. Молимо Вас да дефинишете тачну ознаку траженог тонера или
самог уређаја?
4. Ставка 64. „Samsung 130-3k cartige original“. Из назива траженог тонера не можемо
закључити о ком тонеру се ради. Можете ли дефинисати тачну ознаку траженог
артикла
5. Ставка 65. „Laser jet 2010 color 4/1“. Можете ли дефинисати тачне ознаке тонера који се
траже?
Одговор: 1
Комисија за јавну набавку 3/16 извршиће дана 15.4.2016. измену и допуну конкурсне
документације ради прецизнијег дефинисања спецификације тонера- ставке под редним
бројем 61, 62, 63,64,65,66,67 и 68 на страни 17 и 18 техничког дела конкурсне документације.
У складу са 63 став 5 ЗЈН наручилац ће продужити рок за достављање понуда и објавити
обавештење о продужењу рока на Порталу јавних набавки дана 15.4.2016.
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