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На основу тражених ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ бр. 404-117-20/19-IV oд 17.12.2019.године, а у складу са чланом 

20. и чланом 63. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15), 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ образована решењем бр. 404-117-5/19-IV доставља: 

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА, ИНФОРМАЦИЈЕ И ОДГОВОРЕ 

бр. 404-117-20-1/19-IV 

Опрема за потребе средњег образовања и васпитања- по партијама 

 

 

1 

ПИТАЊЕ: 

 

У прилогу 3/2 Врста техничке карактеристике, квалитет, начин спровођења контроле и 

обезбеђења гаранције квалутета, рок извршења, место извршења и у Прилогу 8/2 Образац 

структуре цене са упутством како да се попуни конкурсна документација, за ставку 5 навели 

сте следеће: Штампач ласер A3, color ink jet, 128 MB USB, LAN. Молимо да дефинишете да 

ли захтевате штампач који је ласер или ink jet, с обзиром да није могуће да буде оба 

истовремено. 

Молимо да измените конкурсну докумнетацију у наведеном целу како би било могуће 

испунити минималне техничке захтеве из конкурсне документације. 

ОДГОВОР: 

 

Одговор се налази у изменама и допунама конкурсне документације број 404-117-22/19-IV 

2 ПИТАЊЕ: 

У прилогу 3/2 Врста техничке карактеристике, квалитет, начин спровођења контроле и 

обезбеђења гаранције квалутета, рок извршења, место извршења и у Прилогу 8/2 Образац 

структуре цене са упутством како да се попуни конкурсна документација, за ставку 6 навели 

сте следеће: Штампач ласер A4, 8MB, 600x600 dpi, месечни обим штампе 8000 страна(HP LJ 

PRO M15a или одговарајуће ). Узимајући у обзир да је на званичној презентацији 

произвођача  

https://www8.hp.com/rs/sr/printers/product-details/product-specifications/16647061 препоручени 

месечни обим штампе 100-1000 страна, а максимални месечни дозвољени обим штампе, 

молимо да дефинишете да ли сте наводећи "месечни обим штампе 8000 страна" мислили на 

максимани дозвољени обим штампе. 

Молимо да измените конкурсну докумнетацију у наведеном делу како би било могуће 

испунити минималне техничке захтеве из конкурсне документације. 

 

 

ОДГОВОР: 

Одговор се налази у изменама и допунама конкурсне документације број 404-117-22/19-IV 

3 ПИТАЊЕ: 

У прилогу 3/2 Врста техничке карактеристике, квалитет, начин спровођења контроле и 
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обезбеђења гаранције квалутета, рок извршења, место извршења и у Прилогу 8/2 Образац 

структуре цене са упутством како да се попуни конкурсна документација, за ставку 1 нисте 

дефинисали тражене техничке карактеристике за матичну плочу, кућиште и напајање 

рачунара. 

Молимо да измените конкурсну докумнетацију у наведеном делу како би било могуће 

испунити минималне техничке захтеве из конкурсне документације 

 

ОДГОВОР: 

Одговор се налази у изменама и допунама конкурсне документације број 404-117-22/19-IV 

KOМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

    БР.РЕШЕЊА 404-117-5/19-IV 


