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                 Република Србија 

ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ 

              Су IV бр. 22-25/2021-3 

                 25.05.2021. године  

                   Б е о г р а д 

 

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈA ЗА ПАРТИЈУ 2 - TOНЕРИ 

 

1. Опис предмета набавке:  

Предмет партије број 2 је набавка добара - тонера за потребе Другог основног суда у 

Београду. 

Предмет набавке представљају тонер касете наведене у табели Техничких спецификација, 

с тим да Наручилац задржава право да од изабраног добављача набавља и тонер касете за 

оне уређаје које ће Други основни суд у Београду евентуално накнадно набавити или 

добити кроз донације, по важећим тржишним ценама. 

 

Понуђач је дужан да гарантује техничке и функционалне карактеристике и да у погледу 

квалитета испоручена добра буду у складу са описом наручиоца датим у делу конкурсне 

документације -Техничке спецификације. 

 

У случају утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара, понуђач 

је дужан да видљиве недостатке отклони у року од 5 дана од дана саопштене примедбе. 

 

2. Квалитет 

Тонери који су предмет партије број 2 морају задовољавати техничке и функционалне 

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

 

3. Начин, рок испоруке и измена уговореног износа 
 

Наручилац и изабрани понуђач - добављач ће констатовати преузимање добара на основу 

отпремнице-рачуна. 

Испорука предметних добара вршиће се сукцесивно, а количину и динамику испоруке 

утврђује наручилац писаним захтевом овлашћеног лица наручиоца.  

Рок за испоруку предметних добара је до 7 дана од дана достављања писаног захтева  за 

сваку појединачну испоруку упућеног редовном или електронском поштом. 

Продужење рока могуће је само изузетно, на писани захтев понуђача поднет пре истека 

уговореног рока уз детаљно образложење разлога за продужење рока. Одлуку о 

продужењу рока одобрава наручилац. 

Рачун - отпремницу потврђује својим потписом овлашћени представник наручиоца, чије 

ће примедбе у погледу видљивих недостатака наручилац да саопшти понуђачу. 
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Наручилац задржава право да одступи од процењених количина из обрасца понуде. 

 

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. 

 

5. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: 
 

Oдговорно лице наручиоца и изабрани понуђач ће констатовати да ли су добра која су 

предмет јавне набавке испоручена у складу са наведеним захтевима. У случају да се 

утврде видљиви недостаци, наручилац ће то констатовати и добра вратити испоручиоцу, 

док изабрани понуђач мора исте испоручити наручиоцу најдуже у року од 5 дана од дана 

записником констатованих недостатака. 

 

 

Наручилац задржава право да одступи од процењених количина датих у Табели  

 

 

Ред. 

број 
Назив добра (ознака тонер касете) 

Јединица 

мере 

Коли-

чина 

1. 
Нови оригинални или компатибилни тонери за КYOCERA FS 4200-

4300 (TK 3130) или одговарајуће 
комад 190 

2. 
Нови оригинални или компатибилни тонери за КYOCERA TASKALFA 

3010i/3011i (ТК 7105)  или одговарајуће 
комад 30 

3. 
Нови оригинални или компатибилни тонери КYOCERA  ECOSYS 

3550idn (TK-3122) или одговарајуће 
комад 5 

4. 
Нови оригинални или компатибилни тонери за КYOCERA  ECOSYS 

M2540DN (TK-1170) или одговарајуће 
комад 20 

5. 
Нови оригинални или компатибилни тонери црне боје за КYOCERA  

ECOSYS M5521CDN (TK5230K) или одговарајуће 
комад 5 

 

 

НАПОМЕНА:  
 

Предмет набавке представљају тонер касете наведене у табели Техничких спецификација, 

с тим да Наручилац задржава право да од изабраног добављача набавља и тонер касете за 

оне уређаје које ће Други основни суд у Београду евентуално накнадно набавити или 

добити кроз донације, по важећим тржишним ценама. 

 

У понуди тонера, понуђени артикли морају бити оригинални или компатибилни 

производи.   
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Понуђени тонери треба да буду нови оригинални или компатибилни (фабрички урађени 

тако да су компатибилни са оригиналним које призводи произвођач опреме) и 

нерепарирани. 

 

Понуђени тонери не смеју бити пуњени, рециклирани или репроизведени. 

 

Испорука тонер касета вршиће се сукцесивно у временском периоду од годину дана или 

до финансијске реализације уговора. 


