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Датум: 15.04.2019. 

 

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 услуге, 

Кппираое, редни брпј јавне набавке 1.2.11/2019, Наручилац у складу са чланпм 63. Закпна п 

јавним набавкама, пбјављује пдгпвпр. 

Питаоа:  

1. Kada u tehničkoj specifikaciji, kažete KOPIRANJE, šta tačno podrazumevate pod tim terminom?  

Ovo zbog toga, što kasnije u tehničkoj specifikaciji imate posebno uslugu skeniranja i štampe, što 

je u suštini isto. 

2. Na kojoj vrsti papira je prihvatljivo štampanje? 

3. Da li je prihvatljivo da se štampanje velikih formata (vedih od A3) izvrši van prostorija vaše 

kompanije? Dakle, ne iznosi se dokumentacija, ved se nakon skeniranja, u vašim prostorijama, 

štampa radi u našim prostorijama. Ovo iz razloga jer su uređaji za štampu masivni, pa nije 

jednostavno prenositi ih sa jednog mesta na drugo. 

Одгпвпри: 

1. Skeniranje podrazumeva da se dokumentacija (crtež) skenira i sačuva u elektronskoj formi (jpg. 

pdf ... format), dok termin kopiranje prestavlja samo umnožavanje dokumentacije.  

2. Kopiranje i štampanje se  vrši na standardnom papiru za štampanje težine 80grama. 

3. Izvršenje usluge izvršide se na adresi poslovnog prostora ponuđača u Кragujevcu. (Konkursna 

dokumentacija, strana br.4). Poštujudi član 9. Zakona o javnim nabavkama, za Naručioca je 

prihvatljiva  ponuda onog ponuđača koji ima poslovni prostor na teritoriji grada Кragujevca, 

odnosno maksimalno 15 km udaljen od sedišta Naručioca (Кosovska 4A). (Konkursna 

dokumentacija, strana br.5) 

 

Не врши се измена и дппуна кпнкурсне дпкументације и не врши се прпдужеое рпка за 

дпстављаое и птвараое ппнуда. 

                                                                              Кпмисија за јавну набавку брпј  1.2.11/2019 

 

                           Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију  

                   енергије и флуида и пружање услуга 

                  ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ 

                   34000 Крагујевац, Косовска 4А 

            Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; е-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com 

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

mailto:jnabavka@energetika-kragujevac.com

