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П И Т А Њ Е   П О Н У Ђ А Ч А 

Потенцијални понуђач – заинтересовано лице поставио је дана 23.03.2017. године питања везано за ЈН 

број 404-2/17-VII јавна набавка мале вредности, набавка добара - рачунарске и фотографске опреме по 

партијама и то: Партија I–набавка рачунарске опреме, Партија II–набавка штампача и Партија III-набавка 

фотографске опреме,, за потребе Градске управе града Краљева и буџетског фонда за саобраћај, објављеној на 

Порталу ЈН дана 17.03.2017. године и измењеној и допуњеној 22.03.2017. године. Питања се односе на дату 

Техничке спецификације рачунарске опреме која се набавља и потенцијални понуђач предлаже: 

1. Да се у оквиру ставке број 6. Рачунар у Партији I - Набавка рачунарске опреме, у делу "Тастатура + миш 

Prolink PCCM-2002" дефинишу тачне карактеристике које треба да испуњава понуђено добро. 

2. Да се у оквиру ставке број 1. Рачунар у Партији I - Набавка рачунарске опреме, у делу "Тастатура+Миш 

PS/2+USB YU Altos KM2011, Black" дефинишу тачне карактеристике које треба да испуњава понуђено добро? 

3. Да се у оквиру ставке број 6. Рачунар у Партији I - Набавка рачунарске опреме исправи грешка у куцању, 

будући да за део у којем се тражи хард диск стоји "Хард диск: 500 GB", док се након тога у делу за оптику 

налази "Оптички уређај: DVD+-R/RW LG GH24NSD1 SATA Black 6 xudt01aca050"? Такође на истом месту у 

делу за кућиште налази се "Кућиште: ZEUS 1712 500W Toshiba DT01ACA050 7 9555522113413", где се опет 

понавља ознака за хард диск уз неки низ бројева који нам није јасан. 

4. Да се у оквиру ставке број 8. Заменски тонери у Партији II - Набавка штампача изјасни да ли се захтевају 

оригинали или компатибилни тонери.  

5. Да се исправи техничка грешка у измењеној конкурсној документацији од 22.03.2017. године на страни 

10/11 у оквиру ПРIЛОГА 8. - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, за Партију II јер недостаје ред за тонере, где би 

понуђачи могли да упишу цене за исте. 

 

О Д Г О В О Р    Н А Р У Ч И О Ц А 

 
Везано за постављена питања потенцијалног понуђача-заинтересованог лица у погледу датог техничког 

описа добара која се набављају у поступку јавне набавке мале вредности ЈН број 404-2/17-VII набавка добара – 

рачунарске и фотографске опреме по партијама и то: Партија I–набавка рачунарске опреме, Партија II–набавка 

штампача и Партија III-набавка фотографске опреме, за потребе Градске управе града Краљева и буџетског 

фонда за саобраћај, објављеној на Порталу ЈН дана 17.03.2017. године, исправљеној и допуњеној 22.03.2017. 

године, са роком за подношење понуда до 28.03.2017. године, Комисија за јавну набавку је одлучила да ради 

прецизирања Конкурсне документације и отклањања уочених техничких грешака и недостатака, као и 

евентуалних недоумица код потенцијалних понуђача у поступку припреме понуда, извврши Измену и допуну 

објављене Конкурсне документације која је објављена на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца данас 

24.03.2017. године. Измена и допуна Конкурсне документације тиче се Прилога 5-ТЕХНIЧКА 

СПЕЦIФIКАЦIЈА и Прилога 8-ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ тако што се стране 17А, 18А, 19А, 20А, 

21А, 29А, 30А, 31А, 32А и 33А МЕЊАЈУ странама 17Б, 18Б, 19Б, 20Б, 21Б, 29Б, 30Б, 31Б, 32Б и 33Б. Ова 



 

измена и допуна Конкурсне документације објављена је на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца данас 

24.03.2017. године.   

Истовремено Наручилац обавештава сва заинтересована лица-потенцијалне понуђаче да се рок за 

подношење понуда ПРОДУЖАВА за један дан, сагласно члану 63. став 5. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), тако да крајњи рок за подношење понуда у овој јавној 

набавци 29.03.2017. године до 11
00 

часова. Отварање понуда је истог дана 29.03.2017. године у 11
30 

часова. 

 

 

КОМIСIЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


