
 
 
 
 
Наручилац: 
Дом здравља „Нови Београд“ 
Гоце Делчева 30, Нови Београд  
 

ПРЕДМЕТ: појашњења, измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку „Kуповина осталог потрошног 
канцеларијског материјала“, редни број набавке 13/2014. 

 
Потенцијални понуђач је доставио питање у вези предметне јавне набавке, за партију број 2 а у вези појашњења шта се 

мисли под реченицом „као од произвођача опреме“. 
Према поднетом питању наручилац даје појашњење кроз измене и допуне конкурсне документације,  за партију број 2.  

 
Врши се измене конкурсне документације (за партију број 2) у  „Обрасцу структуре понуђене цене, са упутством како да се 

попуни“ који је саставни део конкурсне документације. 
Овим путем напомињемо потенцијалним понуђачима да приликом подношења понуда користе нови образац – 

„Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни“ (за партију број 2) који се налази у прилогу овог 
дописа. 
 
 Такође, у „Упутству понуђачима како да сачине понуду“  у тачки 2.-Обавезна садржина понуде, додаје се тачка која 
гласи: „за ставке у партији број 2.  где је наведено „for use“, понуђачи у понудама достављају ISO 9001 стандард 
произвођача за понуђено добро“.  
 
 
 С поштовањем, 

 
 
      Комисија за јавну набавку  

                 „Kуповина осталог потрошног канцеларијског материјала“,   
редни број набавке 13/2014 
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КУПОВИНА ОСТАЛОГ ПОТРОШНОГ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА, РЕДНИ БРОЈ 13/2014 
 

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА  УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
ПАРТИЈА   2 – ДЕЛОВИ И ПРИБОР ФОТОКОПИРНИХ АПАРАТА 

уписује понуђач 
Ред. 
бр. Опис Техничке  карактеристике Количина Цена по 

јединици без 
пдв-а 

Вредност 
без пдв-а 

Произвођач 
 

1 2 3 4 5 6 (4x5) 7 

1 
Toner HP 1020 (12A) 
 

„for use“ 20 kom    

2 
Toner Lexmark E 240N  
 

„for use“ 40 kom    

3 
Toner Lexmark T 640 DTN 
 kao od proizvodjaca opreme 10 kom    

4 
Toner HP C4280 (350) 
  kao od proizvodjaca opreme 4 kom    

5 
Toner HP C4280  (351) 
 kao od proizvodjaca opreme 4 kom    

6 
Toner HP P1102   CE285A   
 kao od proizvodjaca opreme 200 kom    

7 
Toner Lexmark X215 
 kao od proizvodjaca opreme 1 kom    

8 
Toner Lexmark W812 

kao od proizvodjaca opreme 
1 kom   

 
 

9 
Toner Epson EPL-N 3000 

kao od proizvodjaca opreme 
4 kom   

 
 

10 
Toner Epson M1200 „for use“ 

 
10 kom    

11 
Toner Cannon LBP 6000 CRG-725 „for use“ 

 
2 kom    

12 
Toner Laser jet HP P 1005 (435A) „for use“ 

 
4 kom    

13 
Toner Samsung ML 1665 „for use“ 

 
10 kom    

14 
Toner Canon L11121E 
 (LPB 2900) 

„for use“ 2 kom    
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15 
Ribon Epson LQ 300 

kao od proizvodjaca opreme 
60 kom   

 
 

16 
Ribon Epson LX 1170 kao od proizvodjaca opreme  10  kom  

 
  

17 
Ribon Epson LQ 1000/1050 kao od proizvodjaca opreme 5 kom  

 
  

18 
Ribon Epson PLQ-20 kao od proizvodjaca opreme 210 kom 

(ribona) 
 
 

  

19 
Pantljika za pisacu masinu Olympia 
»Nikaima« AX 200/210 

FULLMARK или 
еквивалент 

11 kom    
 

20 
Traka korekturna»Carrera de luxe«  
„nikaima“AX 200/210  Olympia 

FULLMARK или 
еквивалент 

24 kom    
 

21 
Traka korekturna»Comfort MD« 
Olympia 

FULLMARK или 
еквивалент 

6 kom    
 

22 
Traka za električnu mašinu »Carrera de 
luxe« Olympia 

FULLMARK или 
еквивалент 

400 kom    

23 
Traka za električnu mašinu »Comfort 
MD« Olympia 

FULLMARK или 
еквивалент 

12 kom    

24 
Traka za električnu mašinu Ollivetti 
ET 111 

FULLMARK или 
еквивалент 

4 kom    

25 
Traka za računsku mašinu Olympia FULLMARK или 

еквивалент 
50 kom    

 

26 
Toner za kopir aparat  
CANON IR 2520 kao od proizvodjaca opreme 6 kom    

27 
Toner za kopir aparat  
CANON 7161 C-EXY 6 kao od proizvodjaca opreme 6 kom    

28 
Toner za kopir aparat  
CANON IR 3225N kao od proizvodjaca opreme 6 kom    

29 
FAX-film Panasonic  
KX-FP363 FX Panasonic или еквивалент 30 kom    

30 
HP LaserJet PRO 200 Color M251N 
(CF 210X-black) kao od proizvodjaca opreme 

2 kom   
 

 

31 
HP LaserJet PRO 200 Color M251N 
(CF 211A -cyan) kao od proizvodjaca opreme 2 kom    

32 
HP LaserJet PRO 200 Color M251N 
(CF 212A -yellow) kao od proizvodjaca opreme 2 kom    
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33 
HP LaserJet PRO 200 Color M251N 
(CF 213A -magenta) kao od proizvodjaca opreme 2 kom    

  
 Укупно без пдв-а 

  

*„for use“ мора бити компатибилан свом оригиналу и упакован у оригиналном паковању произвођача 
* опис  „kao od proizvodjaca opreme“ подразумева- OEM (original equipment manufacturer). Изабрани понуђач је у обавези да 
испоручује нове фабричке непрерађене и нерециклиране тонере који су упаковани у оригинална паковања са ознаком произвођача 
и фабричком ознаком тонера. 
* за ставке где је наведено „for use“ понуђачи у понудама достављају ISO 9001 стандард произвођача за понуђено добро 
 
*  понуђачи су у обавези да понуде све ставке  
** износи морају бити изражени у динарима и заокружени на две децимале 

 
 
М.П.    (потпис овлашћеног лица )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде 

 
 


