
 

 

Бр. 37-194/17 
  

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12 и 68/15 у 

тексту: Закон) и у складу са захтевом понуђача за додатним објашњењем конкурсне 

документације, Агенција за вођење спорова у поступку приватизације, Теразије 23, Београд, 

доставља додатно Објашњење бр. 1. конкурсне документације следеће садржине: 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 30200000 – Рачунарска опрема и материјал, 30121100 

- Машине за фотокопирање.  

 

Питања и одговори: 

 

Питање бр. 1: 

У техничким карактеристикама траженог фооткопир апарата дефинишете минималну брзину 

скенирања, цитирам: 

Једнострано (А4 300 тпи): 120 црнобело/120 колор страна у минути 

Једнострано (А4 600 тпи): 120 црнобело/60 колор страна у минути 

Двострано (А4 300 тпи): 240 црнобело/220 колор страна у минути 

Двострано (А4 600 тпи): 150 црнобело/60 колор страна у минути 

Како наведене брзине скенирања испуњава само један модел апарата (чије сте карактеристике 

преписали) тражимо да сходно ЗЈН омогућите конкуренцију. 

Предлажемо да ову карактеристику промените у : 

минимална брзина скенирања 

 100 страна једнострано/ 200 страна двострано 

Одговор бр. 1: 

Увидом и испитивањем тржишта захтеване минималне карактеристике брзине скенирања не 

испуњава само један модел апарата.  

Комисија ће усвојити предлог за промену карактеристике минималне брзине скенирања.  

Питање бр. 2: 

Тражите тонер за 45.000 страна. Да ли се то односи на стандардних 5% покривености. 

Одговор бр. 2: 

Да, то се односи на фотокопир апарат чији тонер је предвиђен за мининум 45.000 одштампаних 

страница стандардне покривености од 5%. 

Питање бр. 3: 

У оквиру захтеваних техничких карактеристика за радне станице у оквиру партије 1 је захтевано 

да напајање има излазну снагу од 210W. Молимо Вас да потврдите да ће бити одговарајућа 

понуда за радну станицу која има напајање са излазном снагом од 180W. Напомињемо да је такво 

напајање препоручено од стране произвођача опреме, односно да је такво напајање довољно за 

Предмет: ЈН 1-07/17 - набавка рачунарске опреме и фотокопир апарата за потребе Aгенције  

за вођење спорова у поступку приватизације, обликована по партијама: 

Партија 1: Монитори, радне станице и штампачи; 

Партија 2: Фотокопир апарат. 

 



 

 

захтевану конфигурацију, а истовремено се води рачуна о заштити животне средине и 

енергетској ефикасности што је дефинисано и чланом 13. Закона о јавним набавкама, односно 

једним од основних начела, начелом заштите животне средине и обезбеђивања енергетске 

ефикасности. 

Одговор бр. 3: 

Биће прихваћена понуда понуђача која се односи на радне станице, чија је излазна снага напајања 

180W. 

Питање бр. 4: 

У оквиру захтеваних техничких карактеристика за штампаче у оквиру партије 1 је захтевано да 

резолуција буде 4800 x 600 дпи. Оваква резолуција штампе није уобичајена за класу штампача 

која задовољава све остале захтеване карактерситике, а истовремено је у ценовном рангу који 

одговара процењеној вредности јавне набавке, те Вас молимо да у циљу повећања 

конкурентности с једне стране и повећања економичности саме набавке с друге стране, 

потврдите да је прихватљиво понудити штампач са резолуцијом 1200x1200 dpi што представља 

стандард за ову класу штампача. 

Одговор бр. 4: 

Биће прихваћена понуда понуђача која се односи на штампаче чија је резолуција 1200x1200 dpi. 

 

Наручилац ће објавити Измену конкурсне документације ЈН 1-07/17 са новим роком за 

подношење понуда 08.08.2017. године до 12,00 часова. 

 

 

Објавити на: 

- На интернет страници Наручиоца        

- Порталу јавних набавки 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 


