
НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ 

Број: 287/5-1 

Датум: 30.05.2014. 

Jaвна набавка број: КМ-1/2014 

 

Предмет: одговор на питање у вези са јавном набавком 

добара – канцеларијски материјал: тонери за штампаче 

 

Дана 30.05.2014. електронским путем, на адресу: admi@narodnimuzej.rs упућено је питање 
у вези са јавном набавком добара – канцеларијски материјал: тонери  за штампаче (КМ-
1/2014) следеће садржине: 
 
ПИТАЊЕ 1: 
Да ли се набавка односи на оригиналне тонере односно тонере произведене од стране 
произвођача штампача за које се тонери набављају или се могу понудити оригинални 
тонери компатибилни траженим произведени од стране других произвођача? 
 
ПИТАЊЕ 2: 
Тамо где се траже комплет тонера, јединица мере треба да буде комплет, а не комад? 
 
ПИТАЊЕ 3: 
Нити позивом нити конкурсном документацијом није одређен датум који је рок за 
достављање понуда. 
 
 
На постављена питања, Наручилац, Народни музеј у Београду даје следеће одговоре: 
 
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1: 
Како је у конкурсној документацији (стране 3 и 29) наведено – тонери морају бити 
оригиналног произвођача, а не компатибилни траженим произведени од стране других 
произвођача. 

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 2: 
Тамо где се траже тонери који подразумевају комплет боја исто је наведено под ред.бр. 1, 
10 и 12, а у колони „јединица мере“ опредељен је број комада комплета како је у Обрасцу 
структуре понуђене цене наведено  
 
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 3: 

У позиву за подношење понуда, тачка 9, наведено је „Рок за подношење понуда 
износи 8 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних 
набавки. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца 
најкасније последњег дана наведеног рока до 15,00 часова, без обзира на начин на који су 
послате. Уколико рок истиче на дан који је нерадни, као последњи дан наведеног рока ће 

се сматрати први наредни радни дан до 15,00 часова..... „ 

mailto:admi@narodnimuzej.rs


Дакле, како су позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени на 
Порталу јавних набавки и сајту Народног музеја дана 29.05.2014, рок од 8 дана за 
достављање понуда истиче дана 6.06.2014. 
 
 
 
 
 
 
 

председник Комисије 
Гордана Грабеж 

 
 


