
 

  

 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 
Технички ремонтни завод 

НХ "Ђурђе Димитријевић–Ђура“ 
Број 1204-9 

16.4.2019. године 
К Р А Г У Ј Е В А Ц 

 

  
Чувати до краја 2029. године    
Функција 30/51 
Датум: 16.4.2019. године 
Обрађивач: Дарко Милошевић  

  

                  
Одговори у вези постављених питања  
у  поступку јавне набавке мале вредности 
информатичке опреме, 7/19, 

  Објављује.-  
  
 Потенцијални понуђач „Vintec“ ДОО, са седиштем на адреси Словенска 9, 11040 
Београд предложио је наручиоцу следеће: 
 
1. Потенцијални понуђач навео је да је приликом ишчитавања предметне ЈН уочио 
неправилности у Партијама 3 и 4 , где се у техничкој документацији за обе партије тражи 
да уређаји користе одређене тонере, а самим тим се фаворизује произвођач што није у 
складу са ЗЈН. Указао је да поред потрошног материјала, ознаке тонера треба да стоји реч 
или одговарајући, или да се из описа тонера у потпуности уклоне техничке 
спецификације, како би се омогућило потенцијални понуђачима да понуде и уређаје 
других произвођача а не само једног који користи тонере са ознакама CE217A i CF320A  

Oдговор наручиоца: 

Наручилац остаје при техничким спецификацијама имајући у виду да се предметним 
тонерима не фаворизује одређени понуђач већ представљају  реалне потребе наручиоца. 

Наручилац мења конкурсну документацију на страни 13/32 и страни 28/32, Партија 4, тако 
што ће ознаке тонера „CF320A“ стајати „CF230A“, јер се ради о техничкој грешци 
насталој при сачињавању конкурсне документације. 

ПАРТИЈА 4: 
 
 
Р.бр 

 
 
Предмет јавне набавке 

 
 
ЈМ 

 
 
Кол 

Квалитет (СРПС, СНО, 
ТД, стандард 
произвођача, 
карактеристике) 

Јед. Цена без ПДВ-а 

1. Мултифункцијски 
уређај (ласерски 
штампач, скенер, 
копир) 

ком 1 1.Тип штампача 
-Монохроматска ласерска 
штампа 
2.Формат папира А4 
3.Резолуција штампе 
600х600 dpi 
4. Брзина Штампе 28 ррм 
5. Двострано штампање 
аутоматски 
 

 



 

  

6.Тип скенера 
-положени са 
аутоматским увлачењем 
папира 
7.Оптичка резолуција 
скенера 1200 dpi 
8.Меморија 256 МВ 
9.Тонер: СF230A 

Укупна цена за Партију 4 без ПДВ-а динара 
Укупна цена за Партију 4 са ПДВ-ом динара 
Рок и начин плаћања (миниму 30 дана од 
дана достављања фактуре) 

______ дана од дана достављања фактуре 

Рок испоруке (до 30 дана од дана закључења 
уговора) 

___________ дана од дана закључења 
уговора 

Опција понуде (минимум 30 дана) __________ дана 
Гаранција квалитета (достављање гаранције 
са роком важења минимум 12 месеци) 

Важење гаранције ___________ 

 
Сходно члану 63 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 
68/15) наручилац продужава рок за достављање понуда, тако да је уместо првобитно 
одређеног рока за 19.4.2019. године, нови рок за достављање понуда одређен за 23.4.2019. 
године, до 12 часова. 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
Рок за достављање понуда је 23.4.2019. године до 12,00 часова, у складу са чланом 95. 
ЗЈН (,,Службени гласник РС'' 124/12, 14/15 и 68/2015). 
Понуда се сматра благовременом ако је у деловодство наручиоца пристигла и оверена 
заводним печатом наручиоца закључно са даном 22.4.2019. године, до  12.00 часова, по 
локалном времену. Понуђачи подносе понуде препорученом пошиљком или лично на 
адресу наручиоца:  Технички ремонтни Завод Крагујевац, Поштански фах 159, 34000 
Крагујевац са назнаком : „ ПОНУДА - ВАШ ИНТЕРНИ БРОЈ     –  НАБАВКА 
„Информатичке опреме“     (ПРИЛОГ П/1 конкурсне документације). 
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није пристигла у деловодство  
наручиоца и није оверена заводним печатом наручиоца закључно са 23.4.2019. године до 
12,00  часова  по локалном времену. 
Отварање понуда је јавно. Отварању понуда приступиће се одмах након истека рока за 
подношење понуда, дана 23.4.2019. године, са почетком у 12:15 часова по локалном 
времену. Предтсавници понуђача који учествују у поступку отварања понуда, дужни су да 
комисији пре почетка отварања понуда предају пуномоћје (овлашћење) за учешће у 
поступку отварања понуда. 
 
Питања, одговори и измена конкурсне докумeнтације саставни су део конкурсне 
документације. 
 

ДМ 

                                                                                              ДИРЕКТОР 
 потпуковник  
 сц Расим Цириковић, дипл.инж. 
  


