
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Додатне информације,појашњења и измена конкурсне 

документације, број 3, за јавну набавку број 404-02-239/2014-11 

 

У вези поступка јавне набавке мале вредности број 404-02-239/2014-11 за 

доделу уговора о набавци рачунарске опреме, опреме за копирање, штампање и 

скенирање за коју је позив објављен на Порталу Управе за јавне набавке        

portal.ujn.gov.rs као и на интернет адреси Наручиоца www.uzb.minpolj.gov.rs 

17.11.2014. године,  Наручиоцу је електронском поштом стигао допис 

потенцијалног понуђача са постављеним питањима следећег садржаја: 

 

СТАВКА 1 – Десктоп рачунари 

1. С обзиром да сте у одговрима на питања потенцијалног понуђача навели 

да је кућиште потребно да буде намењено за рад у хоризонталном положају, а 

такви уређаји имају много мање могућности за надоградњу од стандардних 

кућишта првенствено због ограниченог простора којим се располаже унутар њих, 

као и због формата картица за експанзију рачунара, молимо Вас да нам потврдите 

да ћете прихватити као исправан модел где се на предметном рачунару нуди један 

серијски порт. 

2. У одговору на питање потенцијаног понуђача одговорили сте да 

понуђени рачунар треба да поседује ENERGY STAR 6.0 i EPEAT GOLD 

стандарде, молимо Вас да нам потврдите да ћете прихватити као исправан модел 

са напајањем од 255W, с обзиром на енергетску ефикасност коју прописују 

тражени стандарди. 

3. У одговорима на питања потенцијалног понуђача навели сте да кућиште 

треба да буде намењено за рад у хоризонталном положају, а такви уређаји имају 

много мање могућности за надоградњу од стандардних кућишта првенствено због 

ограниченог простора којим се располаже унутар њих, као и због формата картица 

за експанзију рачунара, молимо Вас да нам потврдите да ћете прихватити као 

исправан модел који располаже са 1 PCIe*16 i 1 PCIe*1 слотовима. 

СТАВКА 2 - Штампачи 

1. С обзиром да је тражено да тонер буде интегрална, а узевши у обзир да 

се такве тонер касете продају скупЉе, молимо Вас да нам потврдите да ћете 

прихватити као исправан модел где је тонер касета одвојена од фотокондуктора 

(DRUM-a). 

СТАВКА 4 – Скенери 

1. Молимо Вас да нам потврдите да ћете прихватити као исправан модел 

који има следеће спецификације скенирања: 

 

Република Србија 
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Црно-бело 

30 страница у минути/60 слика у минути 

У боји 

30 страница у минути/60 слика у минути 

Излазна резолуција 

150 x 150 tpi, 200 x 200 tpi, 240 x 240 tpi, 300 x 300 tpi, 400 x 400 tpi, 600 x 

600 tpi 

Izlazni režim 

Black and White (Crno-belo), Error Diffusion (Дифузија грешке), Advanced 

Text Enhancement (Напредно побољшавање текста), Advanced Text Enhancement II 

(Напредно побољшавање текста II), Auto Colour Detection (Аутоматско откривање 

боја), 8-bit Greyscale: (256-level) (8-bitne (256 nivoa) нијансе сиве), 24-bit Colour 

(24-битне боје) 

СТАВКА 5 – Монитори 

1. У конкурсној документацији је наведено је да предметни рачунар из 

ставке бр.1. треба да буде од истог произвођача као и монитор, па би с тога морао 

да располаже са адекватним графичким излазима као и монитор, молимо Вас да 

нам потврдите да ћете прихватити као исправан модел монитора који располаже 

са DVI i analognim konektorima (D-sub). 

2. У одговрима на питања потенцијалног понуђача навели сте да монитор 

треба да има интегрисане звучнике, молимо Вас да нам потврдите да ћете 

прихватити као исправан модел код кога звучници могу бити и по потреби 

одвојиви од самог монитора. 

СТАВКА 7 – Мултифункционални уређај 

1. С обзиром да је тражено да је тонер касета интегрална, а узевши у обзир 

да се такве тонер касете продају скупЉе, молимо Вас да нам потврдите да ћете 

прихватити као исправан модел где је тонер касета одвојена од фотокондуктора 

(DRUM-a). 

2. Молимо Вас да нам потврдите да ћете прихватити као исправан модел 

код кога је хардверска резолуција скенирања 1200x600dpi. 

СТАВКА 8 – Колор ласер штампач 

1. Молимо Вас да нам потврдите да ћете прихватити као исправан модел 

код кога је хардверска резолуција штампе 1200x1200dpi. 

 

У вези са тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС бр. 124/2012), а у складу са конкурсном документацијом, 

Комисија даје следеће одговоре: 

 

СТАВКА 1 – Десктоп рачунари 

1. Можемо да потврдимо да ћемо да прихватимо као исправан модел са 

једним серијским портом, чиме мењамо конкурсну документацију у делу 

техничких спецификација на страни 4/40, тачка 1. Десктоп рачунари (ОРН- 

30213300- стони рачунари), у 8. ставци где стоји - Serial port прикључак - 

Oбавезно 2 комада, мења се и сада гласи Serial port прикључак – минимум 1; 

2. Како снага напајања није директно повезана са енергетском 

ефикасношћу истог те ни са усклађеношћу уређаја са ENERGY STAR 6.0 i EPEAT 

GOLD стандардима, Наручилац неће прихватити модел са напајањем од 255W. 

3. Како на тржишту постоји велики број уређаја намењених раду у 

хоризонталној оријентацији који имају тражени број PCIe слотова, Наручилац 

неће прихватити модел који располаже са 1 PCIe*16 слотом и 1 PCIe*1 слотом. 

 



 

СТАВКА 2 – Штампачи 

1. Можемо да потврдимо да ћемо да прихватимо као исправан модел где је 

тонер касета одвојена од фотокондуктора (DRUM-a). 

 

СТАВКА 4 – Скенери 

 1. Модел скенера остаје како је наведено у техничкој спецификацији, 

Наручилац неће прихватити модел  са спецификацијама које сте навели. 

 

СТАВКА 5 – Монитори 

1. Осим што је потребно да монитор буде од истог произвођача као и 

рачунар, потребно је да има и HDMI конектор како би се могао користити за 

повремено повезивање на друге уређаје које Наручилац користи (преносни 

рачунари и слично). 

2. Прихватиће се као исправан и модел који има одговарајући наменски 

додатак за монитор на коме се налазе звучници. 

 

СТАВКА 7 – Мултифункционални уређај 

 

1. Можемо да потврдимо да ћемо да прихватимо као исправан модел где 

је тонер касета одвојена од фотокондуктора (DRUM-a). 

2. Прихватитићемо као исправан модел код кога је хардверска резолуција 

скенирања минимум 1200dpi. 

 

СТАВКА 8 – Колор ласер штампач 

1. Прихватитићемо као исправан модел код кога је хардверска резолуција 

штампе минимум 1200dpi х 1200dpi. 

 

Поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС бр. 124/2012), а у складу са конкурсном документацијом, Комисија је донела 

одлуку о продужењу рока за подношење понуда. 

 

Нови рок за подношење понуда је 26.11.2014. године до 12:00 сати.  

Јавно отварање понуда одржаће се дана 26.11.2014. године у 13:00  часова 

у просторијама Управe за заштиту биља, Омладинских бригада 1 4.спрат, 

канцеларија број 416, уз присуство овлашћених представника понуђача.  

 

Напомињемо да све измене, додатне информације и појашњења у вези 

са припремањем понуде представљају саставни део конкурсне 

документације. 

 

                                                                                                   КОМИСИЈА 

 

 

Одговор је објављен на Порталу Управе за јавне набавке portal.ujn.gov.rs као и 

на интернет адреси Наручиоца www.uzb.minpolj.gov.rs и сва заинтересована лица га могу 

преузети електронским путем. 

http://www.uzb.minpolj.gov.rs/

