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Дпдатне инфпрмације/ппјашоеоа брпј 1 

у вези са Кпнкурснпм дпкументацијпм за јавну набавку дoбрa Фптпкппир за пптребе рада 

студентске службе, редни брпј набавке: ОПФО 63/19 

 

 

Наручилац је дана 04.11.2019. гпдине пд заинтереспванпг лица, путем електрпнске ппште, 
примип Захтев за ппјашоеое Кпнкурсне дпкументације за јавну набавку дoбрa – Фптпкппир за 
пптребе рада студентске службе, редни брпј набавке: ОПФО 63/19, у пквиру кпг је траженп 
ппјашоеое. 

 
Питаоа гласе: 
            „Пoштoвaни, 
 
Oбрaћaмo Вaм сe сa зaхтeвoм зa дoдaтним пojaшоeоимa вeзaнo зa jaвну нaбaвку брoj OПФO 63/19. 
 
Нa стрaни 4 кoнкурснe дoкумeнтaциje, у дeлу кojи сe oднoси нa спeцификaциjу зaхтeвaнe oпрeмe зa 
jaвну нaбaвку дoбaрa, кoд минимaлнo зaхтeвaних кaрaктeристикa нaвeли стe измeђу oстaлoг и 
слeдeћe: 
 

- Meмoриja: max 256MB 
- Брзинa штaмпe: Max. 18/8ppm 
- Кoпирaоe: Maксимaлнa вeличинa: A3 
- Брзинa скeнирaоa: дo 22 стрaницe у минути (600dpi/A4) 

 
Нa нaчин кaкo стe дeфинисaли тeхничку спeцификaциjу испaдa дa пoтeнциjaлни пoнуђaчи мoгу дa 
Вaм пoнудe урeђaj кojи имa мeмoриjу и 32 MB, пoштo стe нaвeли дa je мaксимaлнa мeмoриja 256 MB, 
a 32 MB свaкaкo зaдoвoљaвa услoв дa je мaоa нeкo мaксимaлних 256 MB. 
Taкoђe, пoтeнциjaлни пoнуђaчи мoгу дa Вaм пoнудe и урeђaj кojи имa брзину штaмпe 5ppm, пoштo je 
тo свaкaкo мaоe oд мaксимaлних 18/8 ppm. 
Зa кoпирaоe, нaвeли стe дa je мaксимaлнa вeличинa A3. Дa ли тo знaчи дa ћeтe прихвaтити A4 
урeђaj? 
 
Кaкo би кoнкурснa дoкумeнтaциja билa jaснo дeфинисaнa и нe би дoвoдилa пoтeнциjaлнe пoнуђaчe у 
зaблуду, мoлим Вaс дa oдгoвoритe нa слeдeћa питaоa: 

- Moлим Вaс дa пoтврдитe дa пoнуђeни урeђaj мoрa дa имa мeмoриjу минимaлнo 256 MB 
- Moлим Вaс дa пoтврдитe дa брзинa штaмпe мoрa дa будe минимaлнo 18 ppm зa A4 и 8 ppm за 

A3. 



 

 

- Moлим Вaс дa пoтврдитe дa урeђaj мoрa дa пoдржaвa минимaлнo вeличину A3 кoд кoпирaоa 
- Moлим Вaс дa пoтврдитe дa брзинa скeнирaоa мoрa дa будe минимaлнo 22 ipm (600 dpi/A4).“  

 
На пснпву члана 54. став 12. тачка 1) Закпна п јавним набавкама, Кпмисија за јавну набавку сачинила 
је дана 05.11.2019. гпдине, дпдатне инфпрмације/ппјашоеоа, какп следи:  
 
Одгпвпр глaси:  

- Пoнуђeни урeђaj мoрa дa имa мeмoриjу минимaлнo 256 MB; 
- Брзинa штaмпe мoрa дa будe минимaлнo 18 ppm зa A4 и 8 ppm за A3; 
- Урeђaj мoрa приликпм кппираоа да ппдржава два фпрмата: А4 и А3; 
- Брзинa скeнирaоa мoрa дa будe минимaлнo 22 ipm (600 dpi/A4). 

 
                Наручилац ће у складу са пвим Дпдатним инфпрмацијама/ппјашоеоима изменити 
кпнкурсну дпкументацију.  

Овп се ппјашоеое, схпднп члану 63. став 3. Закпна п јавним набавкама, пбјављује на Ппрталу 
јавних набавки и интернет страници Наручипца. 

 
 

Кпмисија за јавне набавке 


