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  adresa: Petefi Šandora 7, 24000 Subotica 
Odsek za javne nabavke 

 telefon: +381 24 645-513 
     fax: +381 24 645-515 

 e-mail: dzsunabavkaopreme@gmail.com 
                                        PIB: 105303985  

matični broj: 08881294 
        račun: 840-766667-94 kod Uprave za trezor 

 
Датум: 07.03.2017. 

Број: 01-1448/05-17-10 

Суботица 
 

На основу чл. 63. став 3. ЗЈН(,,Сл. гласник РС’’ 124/2012,14/2015 и 68/2015), Комисија за ЈН 

припремила је: 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ , ПОЈАШЊЕНА  И ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ за ЈН добара у поступу ЈНМВ 05-17 ШТАМПАЧИ 

 
Питање заинтересованог лица бр.1: 

На страни 7, у оквиру Обрасца понуде "Ласерски монохроматски штампач са оригиналним напуњеним 

кертриџом" као и на страни 21, у оквиру Назива и техничке спецификације добра 

"Уз сваки штампач Понуђач је у обавези да испоручи додатни оригинални, напуњени кертриџ који такође 

улази у цену штампача коју Понуђач исказује у Обрасцу понуде Конкурсне документације" 

шта тачно означава појам оригинални напуњен кертриџ? 

Да ли термин "оригинални" значи да тај додатни кертриџ треба да буде од истог произвођача као и понуђен 

модел штампача? 

 

Одговор комисије бр.1: Додатни кертриџ треба да буде истог  произвођача као и понуђени модел штампача. 

 

Питање заинтересованог лица бр. 2: 

Да ли се тачан модел и ознака понуђеног штампача морају доставити уз понуду на меморандуму понуђача у 

форми техничке спецификације понуђеног модела штампача, или се тачан модел и ознака понуђеног 

штампача могу уписати у колону бр. 2  Обрасца понуде на страни 17? 

  

Одговор комисије бр. 2: 

Као што је назначено у Конкурсној документацији у одељку бр.4 под називом ,, Образац понуде са 

структуром цена’’ на страни бр.17 у Табели у колони бр.7 Понучима је остављена колона у којој треба да 

попуне ,,Marka, tip, model, Zemlja porekla'' податке, а не морају да достављају друге папире. 

                                                                                Комисија Дома здравља у Суботици за ЈНМВ 05/17 

                                         Едуард Фаркаш, мастер оецц., руководилац сектора информатичке службе 

                          Иванка Беоковић, дипл. оецц. финансијска директорица 

                                         Слободанка Радуловић, дипл.  правница 

                                         Роберт Ангеловић 

 Маја Живановић, мастер оецц 

Објављено:  

-Порталу ЈН                                   
-сајту Дома здравља 


