ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
ГЛАВНА 107; 22400 РУМА
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На основу тражених ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ у поступку јнмв бр. 404-80-6/16-IV и 404-80-7/16-IV, а у
складу са чланом 20. и чланом 63. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12,
14/15 и 68/15 ), КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ образована решењем бр.404-80-3/16IV доставља:

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА , ИНФОРМАЦИЈЕ И ОДГОВОРЕ
у поступку јавне набавке мале вредности бр. 404-80/16-IV

КАНЦЕЛАРИЈСКИ, АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ И
ТОНЕРИ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ
РУМА
ПИТАЊЕ

ОДГОВОР

1 12. Трака за велики дигитрон-Да Адинг ролна 69мм
ли тражите траку за калкулатор или
адинг ролну, ставку изнад ове
тражите калкулатор без траке?
2 14.Трака за мали дигитрон-Да ли Адинг ролна 57мм
тражите траку за калкулатор или
адинг ролну, ставку изнад ове
тражите калкулатор без траке?
3 35.Калкулатор “Olympia” или
одговарајуће-У чему се разликује
тражени дигитрон у односу на
претходна два дигитрона која
тражите?

Тражи се стона рачунарска машина са 12 цифара,
двобојном траком 13мм, која користи адинг ролну 57мм, са
четири рачунске операције и њиховим комбинација,
програмирање пореских стопа, израчунавање пореза, ауто
проценат, квадратни корен, марк-уп, марк down, делта
проценат, бројач ставки, промена знака.

4 7.Самолепљиве
коверте-Нисте Коверта без прозора димензија 110х230 мм, 80 гр
навели које коверте тражите и којих
димензија?
5 1.Образац бр.1 бесконачан-Нисте Налог 1+1
навели да ли тражите да налог за
уплату који тражите буде 1+0, 1+1
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или 1+2
6 3.Образ М-тражени образац се Блок од 50 сетова
производи у сету
7 Омот плаћених рачуна-наредбе- Одговор на предметно питање садржан је у Измени и
Молим вас да дате тачан опис онога допуни конкурсне документације број 404-80-9/16-IV.
шта тражите, пошто стандардни
образац под овим називом не
постоји
8 Молим Вас да у складу са законом Комисија за јавну набавку образована Решењем
о јавним набавкама члан 9 , 10. 12. размотрила је Ваше питање-примедбу. Погледати Измену и
измените
документацију
и допуну конкурсне документације број 404-80-9/16-IV.
омогућите
конкурентност
у
поступку из следећих разлога:
Тражите узорке за оригиналне
тонере од тражених оригиналних
тонера већина јесу тонери за
штампаче којих има пуно на
тржишту Србијеи инсистирањем да
увозници морају да их имају на
лагеру само у овом случају као
узорке за Вас, а само један понуђач
ће добити уговор, Ви приватна
предузећа која увозе тонере
излажете додатним и непотребним
трошковима. Ради се о моделима на
позицијама 15. 24. 25. 26. I 27.
Закон о ЈН је оставио временски
оквир од тренутка давања понуде
до тренутка закључивања уговора и
прве испоруке који је сасвим
довољан да онај ко добије уговор
увезе и тонере који нису баш
стандардни и уобичајени на нашем
тржишту јер тонери се увозе из ЕУ
и седам дана је рок од када
поручимо
робу
и
добијемо
оцарињену.
Молим Вас да у складу са законом
омогућите понуђачима да доставе
узорке за тонере и линкове који су
уобичајени на нашем тржишту и
које сви држимо на лагеру а да за
нестандардне које не продајемо
уопште или ретко ( 15.24.25.26. I
27) дате рок до тренутка доношења
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
ГЛАВНА 107; 22400 РУМА
ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980

одлуке о избору понуђача да их
увеземо и доставимо као узорке уз
евентуално давање изјаве понуђача
под
пуном
материјалном
и
кривичном одговорношћу да ће
доставити недостајуће узорке пре
потписивања уговора.
Остајањем при Вашем ставу да
мора све од узорака да се достави
на самом отварању понуда излажете
нас додатним и непотребним
трошковима и озбиљно доводите у
сумњу саму јавну набавку јер све
узорке може сигурно имати само
онај ко је унапред знао када ће јавна
набавка бити објављена јер се за то
могао спремити унапред.
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