Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
Адреса: Београд, ул. Хајдук Станка 2
Број: 2/1028
Датум: 03.09.2016. године
Предмет: I ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ јавне набавке
број ДУ-ЈНМВ-17/16
На основу захтева заинтересованог лица од 30.09.2016. године, у складу са чланом
63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), дајемо
додатне информације и појашњења за јавну набавку канцеларијског материјала.
1. Питање:
Молимо Вас да нам доставите појашњења за следеће ставке:
Р.бр. 42 - Селотејп трака сива 49x82 - да ли се мисли на Duck tape (S.О.S.) траку, или
алуминијумску траку, или противклизну траку, или пак обичну селотејп траку мат боје?
Такође Вас молим да прецизирате димензије траке? Да ли је ширина 49mm, а дужина
82m?
Р.бр. 140. и 141. - Уложак 0,5 плави фил Паркер / Пилот - да ли се мисли на улошке за
хемијску оловку металне или пвц? Или је у питању уложак за ролер? И да ли је могуће
доставити еквивалент наведеном бренду, с обзиром да по Закону о ЈН није дозвољено
наводити бренд?
Р.бр. 97 - 123 - Тонери и рибони за штампаче - Да ли се под "оригиналом" подразумевају
Оригинални тонери произведени од стране произвођача опреме (HP, Canon,
Samsung...) или се мисли на "for use" - заменске тонере који су такође нови, произведени
од стране других произвођача?
1. Одговор:
Р.бр. 42 – Селотејп трака сива 49x82.
Мисли се на обичну селотејп траку мат боје, чије су димензије 49mm - ширина, а 82m –
дужина.
Р.бр. 140. – Паркер уложак 0,5 плави фил.
У питању је уложак за ролер типа “Паркер” или одговарајући еквивалент.
Р.бр.141. – Пилот уложак 0,5 плави фил.
У питању је уложак за металну хемијску оловку типа “Пилот” или одговарајући
еквивалент.
Р.бр.97-123 – Тонери и рибони за штампаче.
Под појмом „оригинал“ подразумевамо тонере и рибоне произведене од стране
произвођача опреме за коју се тај тонер тражи.
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