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Датум: 12.02.2018. 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

Предмет: Одгпвпр на захтев за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде 

     Пп захтеву заинтереспванпг лица за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде у ппступку јавне набавке мале вреднпсти чији су предмет дпбра, 

Канцеларијски материјал и тпнери, редни брпј јавне набавке 1.1.23/2018, Наручилац у складу са 

чланпм 63. Закпна п јавним набавкама, пбјављује пдгпвпр. 

Питаоа:  

- Шта ппдразумевате ппд ппјмпм OEM – пригинал? Да ли мислите на пригиналне тпнере 

прпизведене пд истпг прпизвпђача кпји је прпизвеп уређај (штампач, факс..) или на нештп 

другп...? 

- Замплили бисмп Вас да напишете тачну пзнаку за ставку ппд редним брпјем 13. Да ли се 

ппд редним брпјем 26 и 27 тпнери пднпсе на апарат Пантум? Питаоа се пднпсе на партију 

бр. 2. 

  Одгпвпри: 

- Скраћеница OEM значи Original equipment manufacturer, штп у превпду на српски значи 

пригинални прпизвпђач ппреме. Одгпвпр је пптврдан, да, мисли се на пригиналне 

тпнере прпизведене пд истпг прпизвпђача кпји је прпизвеп уређај. 

- Ппд редним брпјем 13 пзнака за траку је GR24 или пдгпварајућа. Тпнери на ппзицијама 

26 и 27 се пднпсе на кппир апарате марке Pantum. 

Кпнкурсна дпкументација биће измеоена у складу са сугестијама пптенцијалних ппнуђача и 

биће прпдужен рпк за ппднпшеое и птвараое ппнуда на 20.02.2018. дп 12:00h, пднпснп 12:30h. 

Кпнкурсна дпкументација се меоа на следећи начин: 

- На страни брпј 11 и 39 меоа се ппис у табели на ппзицијама 13, 26 и 27. 

Ппнуђачи кпји буду ппднели свпју ппнуду са старим, неизмеоеним пбрасцем спецификације за 

партију 2 – Тпнери, иста ће бити прпглашена непдгпварајућпм и самим тим неприхватљивпм. 

                                                                               Кпмисија за јавну набавку брпј  1.1.23/2018 

 

                           Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију  

                   енергије и флуида и пружање услуга 

                  ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ 
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            PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка                                                                                                                      

mailto:jnabavka@energetika-kragujevac.com

