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Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама. Понуђач није 

дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних 

органа, ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно 

доступни. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора писаним путем 

затражити од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку 

оцењена као најповољнија, да у року од пет дана од дана позива наручиоца достави на 

увид оригинал или оверену копију свих или поједних доказа. 

Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију 

тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.Понуђач је 

дужан да без одлагања писаним путем обавести наручиоца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 

одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци 

и да је документујем на прописани начин. 

IV 
 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ( СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) И ДРУГИ ЗАХТЕВИ 

Наручилац има потребу за најмом и одржавањем решења на период од 3 године које ће 

омогућити спровођење консолидованог система са новим или не старијим од 3 године 

уређајима кроз следеће мере: 
- Смањење обима штампе- елиминација штампања неопходних/погрешних докумената,  

- Повећање безбедности- елиминација преузимања погрешног или туђег документа 
- Мобилност- корисник може преузети документ и на неком другом коридор уређају 

- Праћење активности/ извештавање по кориснику или групама 

- Елиминација или смањење штампе за личне потребе 

- Смањење утрошка времена за дијагностику нефункционалности уређаја 

- Смањење утрошка времена за дијагностику потреба за  потрошним материјалом 

- Прецизно праћење нивоа одржавања 

- Скренирање 

Решење подразумева услугу консолидованог решења штампе на период од 3 године, на 

локацијама у Београду у складу са табелом у Прилогу 1, као и скенирање на истим 

локацијама . 

Свака локација корисника мора  радити независно; послови штампе могу путовати само 

локално унутар локације; извештавање мора бити централно за све локације, на једној од 

локација. „Наручилац је у складу са потребама и локацијом уређаја на терену поделио 

захтев за техничке карактеристике уређаја и функционалност уређаја и система на пет 

типова уређаја и један тип скенера у складу са табелама у прилогу:“ 

  

Прилог 1- Распоред и Функционалност уређаја 2 – Техничке карактеристике уређаја 

Прилог 3- Детаљан опис тражених функционалности„Понуђени уређаји за штампу Тип 

1, Тип 2, Тип 3 и Тип 4  као и решења за мониторинг грешака и нивоа одржавања - СЛА 

(Device Management) и праћење штампе по корисницима и за аутентификацију корисника 

(Accounting и Authentification ) морају бити од истог произвођача.“ 

            Уређај Тип 1: 
- Функционалност Софтвер-а за праћење штампе по корисницима (Accounting) 

 


