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         Град Лозница  
       Градска Управа  
Број: ЈН 32/2015. 
Број:404-37-1466/2015-III-1 
Датум: 11.08.2015. године. 
        Л о з н и ц а 
 

На основу члана 63., става 2. и 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 
124/12),  достављамо: 

 
ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА 

       Број:404-37-1466/2015-III-1 
 
Предмет:  Одговори на постављена питања   у вези јавне набавке број: 32/2015 – 
Канцеларијски материјал. 
 
На основу члана 63., става 2. и 3. Закона о јавним набавкама  прослеђујемо  вам одговор на 
питања  те исте информације објављујемо на Порталу Управе за јавне набавке и интернет 
страници наручиоца. 
 
ПИТАЊЕ 1: Да ли се менично овлашћење за добро извршење посла доставља уз понуду или 
приликом потписивања уговора? 
ОДГОВОР1: Доставља се уз понуду. 
 
ПИТАЊЕ 2: Да ли се менично овлашћење које се доставља уз понуду односи на 10% вредности 
понуде са или без пдв-а? 
ОДГОВОР 2: Односи се на 10% од вредности понуде  без пдв-а. 
 
ПИТАЊЕ 3: Ставка 11 у Партији тонери Toner za laser HP p 2335 молим да дефинишете о ком 
моделу је реч? 
 
ОДГОВОР3:  Реч је о моделу laser HP p 2035 грешка је приликом куцања. 
 
 
ПИТАЊЕ 4: Ставка  бр.23. није дефинисан  квалитет? 
ОДГОВОР: Ради се о компатибилном тонеру, такође и у ставци број 7  ради се о компатибилном 
тонеру. 
 
ПИТАЊЕ: За партију тонери – да ли је потребно доставити уз понуду Сертификате  и 
овлашћење? 
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ОДГОВОР: сертификати и овлашћење се достављају уз понуду. 
 
ПИТАЊЕ:Да ли је потребно доставиоти и сертификат ISO/IEC 24711 обзиром да су у питању 
кертриџи  за поједине ставке. 
ОДГОВОР: Није потребно доставити наведени сертификат. 
 
ПИТАЊЕ: Да ли је потребно  да уз понуду доставимо  дозволу за преузимање и транспорт 
празних касета? 
ОДГОВОР: Потребно је доставити  дозволу за преузимање и транспорт празних касета. 
 
 
На нашој интернет страници .WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – Јавне набавке  2015. 
       

                                      
 
                                                        Службеник за јавне набавке – члан комисије 

                          
                                                        Слађана Томићевић                                                         

Достављено: 
-на Портал управе за јавне набавке  
-на сајт града Лознице 
- понуђачима         


