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                 Република Србија 

ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ 

              Су IV бр. 22-36/2021-4 

                 06.09.2021. године  

                   Б е о г р а д 

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ 2 – 

СКЕНЕРИ 

 

 

1. Опис предмета набавке:  

Предмет партије број 2 је набавка добара – скенера за потребе Другог основног суда у 

Београду. 

Понуђач је дужан да гарантује техничке и функционалне карактеристике, да поштује 

важеће прописе и стандарде и да у погледу квалитета испоручена добара која су предмет 

овог уговора у складу са описом наручиоца наведеним у делу конкурсне документације 

техничке спецификације. 

 

2. Квалитет 

Скенери који су предмет јавне набавке мора задовољавати техничке и функционалне 

карактеристике, важеће стандарде и прописе, као и услове из Техничких спецификација 

конкурсне документације.  

 

3. Начин, рок испоруке и измена уговореног износа 
 

Рок за испоруку предметних добара је мах. до 15 дана од дана потписивања уговора. 

 

Рачун - отпремницу потврђује својим потписом овлашћени представник наручиоца, чије 

ће примедбе у погледу видљивих недостатака наручилац да саопшти понуђачу без 

одлагања. 

 

Уговор о јавној набавци може да се измени на начин да се повећа обим набавке при чему 

вредност измене мора да буде мања од 10% првобитне вредности уговора о јавној набавци 

добара, при чему изменом уговора не може да се мења целокупна природа уговора, у 

складу са чланом 160 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019). 

 

4. Место испоруке: 

 

Испорука добара вршиће се  у седишту Другог основног суда у Београду, у Катанићевој 15, 

у магацинском простору суда, у економату. 
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5. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: 
 

Наручилац и изабрани понуђач - добављач ће записнички констатовати преузимање 

предмених добара. Записник о квалитативном и квантитативном пријему добара садржи 

најмање списак примљених добара, евентуалне примедбе лица која врши пријем добра, 

потпис овлашћених представника купца и продавца за примопредају добара, место и датум 

примопредаје добара. 

Наручилац има право да одбије пријем добара која нису у складу са прихваћеном 

техничком спецификацијом, која су оштећена или на било који други начин нису у складу 

са конкурсном документацијом. 

Понуђач је дужан да гарантује техничке и функционалне карактеристике, да поштује 

важеће прописе и стандарде у складу са описом наручиоца наведеним у делу конкурсне 

документације техничке спецификације. 

У случају записнички утврђених недостатака у квантитету добара, односно квалитету 

добара, понуђач мора испоручено добро заменити новим односно отклонити утврђене 

недостатке у року од 5 дана од дана сачињавања записника о квалитативном и 

квантитативном пријему добара. Отклањање утврђених недостатака мора бити записнички 

констатовано потписивањем од стране за ту намену овлашћених представника купца и 

продавца. Датумом сачињавања записника о квалитативном и квантитативном пријему 

добара почиње да тече рок произвођачке гаранције. За добра која нису иницијално 

испоручена у потпуно исправном стању или су констатовани недостаци почетак рока 

трајања гаранције се помера до датума када се добра испоруче у исправном стању и 

потпуно у складу са конкурсном документацијом, што се констатује записнички од стране 

за ту намену овлашћених представника купца и продавца. 

Понуђач је дужан да приликом сачињавања записника о квалитативном и квантитативном  

пријему добара, купцу преда оригинал произвођачку гаранцију. 

 

6. Гарантни рок: 

Минимално 3 (три) године произвођачке гаранције од дана потписивања Записника о 

квалитативном и квантитативном пријему. 

 

7. Критеријум за доделу уговора: 

 

У предметном поступку јавне набавке критеријум за доделу уговора представља 

критеријум цене, коју понуђачи наводе у оквиру обрасца структуре понуђене цене са свим 

јединичним односно укупним ценама ставки спецификације предмета набавке. 

Цена мора бити исказана у динарима. 

Цена изражена у Обрасцу структуре понуђене цене је фиксна за цео уговорени период. 

Резервни критеријум на основу кога ће уговор доделити, у ситуацији када постоје две или 

више понуда које су након примене критеријума цене једнаке, је краћи рок испоруке 

добара. 
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8. Табела техничких спецификација: 

 

 

Скенер 

3 комадa 

Минимум конфигурације 

BRAND NAME: Дa 

ВЕЛИЧИНА ПАПИРА 

ЗА СКЕНИРАНЈЕ: 

А4 

СОФТВЕР Драјвери за Windows 7, 8 i 10 

ДНЕВНА КОЛИЧИНА 

СКЕНИРАНЈА 

мин.  2000 страница 

БРЗИНА СКЕНИРАЊА 60 ppm / 120 ipm (200/300 dpi), 

НАЧИН СКЕНИРАЊА: Обострано у колор формату 

РЕЗОЛУЦИЈА 

СКЕНИРАЊА 

Минимум 600dpi 

ДОДАТНЕ 

ФУНКЦИОНАЛНОСТИ 

Аутоматски улагач докумената мин. 80 страница, 

обрађивање докумената у распону од мин. 52 мм, са 

74мм до 280мм, са 430мм, мануално увлачење 

папира, заштита од оштећења докумената  који се 

скенирају 

ИНТЕГРИСАНИ 

ИНТЕРФЕЈСИ: 

Брзи УСБ , обичан УСБ и ултра SCSI 

НАПАЈАЊЕ: Стандардно 220В 

Сертификати: EPEAT Silver, ENERGY STAR, RoHS, приложити CE 

Declaration of Conformity уз понуду 

Гарантни рок (минимум): 3(три) године произвођачке гаранције са бесплатним 

резервним деловима и радом овлашћених сервисера. 

Доставити линк ка веб странама произвођача на ком 

корисник може проверити дужину и тип гаранције на 

основу серијског броја уређаја 

 

 

НАПОМЕНА: Понуђачи ће бити у обавези да у оквиру понуде доставе техничку 

документацију за понуђену опрему, искључиво са сајта произвођача или на меморандуму 

представништва произвођача, као једино меродавног за тачност спецификације и контролу 

захтеваних стандарда понуђеног добра. Техничка документација може бити достављена на 

српском или енглеском језику и мора недвосмислено показивати да понуђена добра у 

потпуности одговарају свим техничким захтевима 

 

 


