ОПШТИНА СОКОБАЊА
Општинска управа
Светог Саве 23
Комисија за јавну набавку
IV Број: 404-75-7/2020
Дана: 10.07.2020. године
СОКОБАЊА

ПРЕДМЕТ: Измена Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности – Набавка
рачунарске опреме за управу, ЈН бр.23/20.
На основу члана 63. ст.1. Закона о јавним набавкама врши се измена Конкурсне
документације за јавну набавку мале вредности – Набавка рачунарске опреме за управу, ЈН
бр.23/20 и то на следећи начин:
На страни 6/33 Конкурсне документације у делу II
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ, И ОПИС ДОБАРА , НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ РОК
ИЗВРШЕЊА и МЕСТО ИЗВРШЕЊА
У делу ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТРАЖЕНЕ ОПРЕМЕ за део опреме под „5
Мултифункционални уређај штампач/скенер
комад 5“ мења се опис добара и сада
гласи:
-

„
Мултифункционални монохроматски уређај штампач/скенер HP LaserJet Pro MFP
M28a Laser Printer, W2G54A или еквивалентни који ОБАВЕЗНО мора да користи
тонер LaserJet Toner Cartridge CF244A (EMEA) (kapacitet 1000 strana произвођача
HP или заменски)
Функционалност
Штампање, скенирање, копирање
Tip штампача
Ласер
Формат
A4
Tipovi medijuma koje prihvata kaseta za papir
Koverte, Etikete, Obični papiri, Postcard,
ISO A-series veličine (A0...A9) A4,A5,A6,
Veličine medijuma za štampanje koje ne
pripadaju ISO standardu, Letter format, Veličine
koverti: 10,C5,DL
Спецификација скенера
Položeni, Rezolucija skeniranja (optička)do 1200
dpi, Maksimalna veličina dokumenta 216 x 297
mm
Podržani formati: JPG, RAW (BMP), PNG,
TIFF, PDF
Ostalo Preporučena mesečna količina za
skeniranje: 250 do 2 000 stranа
Резолуција штампача
600x600 dpi
Брзина штампе
do 18 str/min (ISO)
Prva strana (mono, u stanju pripravnosti) za 8.2
sekunde
Спецификација копира
do 600 x 400 dpi

Потрошни материјал
Повезивање
Компатибилност
Гаранција

Umanjenje/uvećanje 25% - 400%
Višestruko kopiranje Do 99 kopija
LaserJet Toner Cartridge CF244A (kapacitet
1000 strana)
Hi-Speed USB 2.0
Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows
8.1
24 месеца

„
На страни 9/33. Конкурсне документације у делу II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ, И ОПИС ДОБАРА , НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ РОК
ИЗВРШЕЊА и МЕСТО ИЗВРШЕЊА
Део ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТРАЖЕНЕ ОПРЕМЕ
Мења се став 1 у делу Напомена тако да гласи: „ Неопходно је да понуђач достави техничку
спецификацију и потврду о произвођачкој гаранцији за сву понуђену опрему за коју се тражи
произвођачка гаранција. Као доказ приложити Потврду произвођача опреме или локалне
канцеларије произвођача опреме (за територију Републике Србије) којом се потврђује да је
захтевани гарантни период подржан од стране произвођача опреме. Потврда се односи на сву
понуђачеву опрему, мора бити насловљена на јавну набавку и мора се односити на територију
Републике Србије. Уместо Потврде произвођача опреме или локалне канцеларије произвођача
опреме (за територију Републике Србије) може се доставити и Потврда овлашћеног
дистрибутера уз достављање и Потврде да је дистрибутер овлашћен за тржиште Републике
Србије. Сва техничка документација (опис производа, datasheet-ovi i sl.) као и наведене потврде
могу бити достављене на енглеском језику. Достављена техничка документација мора
недвосмислено показивати да понуђена добра у потпуности одговарају свим минималним
техничким захтевима.“
-

У осталом Конкурсна документација остаје неизмењена.
Измену Конкурсне документације објавити на интернет страници наручиоца и Порталу
јавних набавки.
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