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СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈН  

02/19 

 

 

Поступајући у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/2012, 14/2015, 68/2015  у даљем   тексту:   ЗЈН), наручилац даје додатна појашњења 

у вези са питањима које је потенцијални понуђач поставио а која се односе на Партију 

2. 

 

Партија 2 

 

Питање 1. На страни 8, Поглављe III-1 Врста, техничке карактеристике 

(спецификације), квалитет, количина и опис добара у наведеној табели на позицијама: 

Ставка 1. На основу ознаке не може се закључити о ком штампачу се ради. 

Ставка 8. За овај штампач постоје 2 тонера мањи и већи капацитет, није специфицирано 

који капацитет се тражи. 

Ставка 9. Јасно је о ком штампачу се ради али не и на шта се односи ознака модела у 

загради. 

Ставка 15. Дате су ознаке 2 штампача који користе различите касете. На који штампач 

се односи поменута количина од 6 ком? 

Ставка 16. Дата је ознака тонера и то оригиналног који означава дупло паковање. Да ли 

се захтева оригинал или компатибилни с обзиром на ознаку тонера? 

Ставка 29. Дата је неисправна ознака штампача. Уместо MF823CN треба да стоји 

MF8230CN, обзиром да се ради о колор штампачу није специфицирана боја (успут је 

дата ознака за НР тонер). 

 

Одговор 1. Поводом наведених питања, Наручилац даје следећа појашњења: 

Ставка 1. Ради се о уређају Canon IR 2016J. 

Ставка 8. Ради се о тонеру мањег капацитета. 

Ставка 9. Ознака модела у загради је грешком унета те ће иста бити избрисана. 

Ставка 15. Поменута количина од 6 ком се односи на штампач Canon I sensys LBP 

6000B. 

Ставка 16. Ради се о компатибилним тонерима за штампач HP LaserJet Pro M1536dnf 

Multifunction Printer (CE538A) 

Ставка 29. Наведена ставка је грешком унета и биће избрисана. 

Наручилац ће изменити табелу са врстом и количинама тонера у Конкурсној 

документацији. 
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