
I. Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула 

II. Кнез Данилова 16, Београд 

III. Телефон: 322-43-21 до 29 Фах: 324-88-44     e-mail: dzpalilula1@ptt.rs     www.dzpalilula.org.rs 

Текући рачун: 840-628661-19     Матични број: 07036965     ПИБ: 100123514  

1 

 

Број: 5563 

Датум: 01.08.2014. 

 

 

 

 

 

Измене и допуне конкурсне документације 

 

 

 

Предмет: Измене и допуне Конкурсне документације број 5382 од 25.07.2014. године за јавну 

набавку Д 42 „Тонери и кертриџи“ 

 

 

 

Извршена је измена Конкурсне документације за јавну набавку Д 42 „Тонери и кертриџи“ тако што 

се мења Прилог бр.1 новим  датим у прилогу овог документа.  

 

 

 

 

 

 Комисија за јавну набавку 
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Прилог бр. 1 

Понуђач:  

Адреса понуђача:  

ПИБ понуђача: 
 

Матични број понуђача: 
 

Број понуде: 
 

Датум понуде:  

 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и 

обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место испоруке добара 

 

Предмет набавке: Тонери и кертриџи 

Редни број јавне набавке: Д 42 

Рб. Назив артикла: 
Јед. 

мере 
Кол. Опис Произвођач понуђеног добра 

1. 2. 3.  4. 6. 

1. Кертриџ hp 6615 ком. 1 

Нови фабрички непрерађени и нерециклирани 

тонери који су упаковани у оригинална 

паковања и који су произведени од 

произвођача опреме (штампача/копира). 

 

2. 
Кертриџ за 

штампач HP 350 
ком. 1 

Нови фабрички непрерађени и нерециклирани 

тонери који су упаковани у оригинална 

паковања и који су произведени од 

произвођача опреме (штампача/копира). 

 

3. 
Кертриџ за 

штампач HP 351 
ком. 1 

Нови фабрички непрерађени и нерециклирани 

тонери који су упаковани у оригинална 

паковања и који су произведени од 

произвођача опреме (штампача/копира). 
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Предмет набавке: Тонери и кертриџи 

Редни број јавне набавке: Д 42 

Рб. Назив артикла: 
Јед. 

мере 
Кол. Опис Произвођач понуђеног добра 

1. 2. 3.  4. 6. 

4. 
Кертриџ-ink jet 

hp c 8727 ae crni 
ком. 1 

Нови фабрички непрерађени и нерециклирани 

тонери који су упаковани у оригинална 

паковања и који су произведени од 

произвођача опреме (штампача/копира). 

 

5. Epson 2400 ком. 4 

Нови фабрички непрерађени и нерециклирани 

тонери који су упаковани у оригинална 

паковања и који су произведени од 

произвођача опреме (штампача/копира). 

 

6. Тонер  24A ком. 1 

Компатибилни, нерециклирани тонери који су 

нови, са новом касетом и у airbag заштитном 

паковању, 2000 копија 

 

7. Тонер  35A ком. 2 

Компатибилни, нерециклирани тонери који су 

нови, са новом касетом и у airbag заштитном 

паковању, 2000 копија 

 

8. Тонер 36A ком. 27 

Компатибилни, нерециклирани тонери који су 

нови, са новом касетом и у airbag заштитном 

паковању, 2000 копија 

 

9. Тонер  49A ком. 3 

Компатибилни, нерециклирани тонери који су 

нови, са новом касетом и у airbag заштитном 

паковању, 2000 копија 

 

10. Тонер  85A ком. 147 

Компатибилни, нерециклирани тонери који су 

нови, са новом касетом и у airbag заштитном 

паковању, 1500 копија 

 

11. Тонер  HP 51A ком. 4 

Компатибилни, нерециклирани тонери који су 

нови, са новом касетом и у airbag заштитном 

паковању, 3000 копија 

 

12. Тонер  HP 53A ком. 2 

Компатибилни, нерециклирани тонери који су 

нови, са новом касетом и у airbag заштитном 

паковању, 3000 копија 
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Предмет набавке: Тонери и кертриџи 

Редни број јавне набавке: Д 42 

Рб. Назив артикла: 
Јед. 

мере 
Кол. Опис Произвођач понуђеног добра 

1. 2. 3.  4. 6. 

13. 
Тонер  hp 

Q6000A 
ком. 1 

Нови фабрички непрерађени и нерециклирани 

тонери који су упаковани у оригинална 

паковања и који су произведени од 

произвођача опреме (штампача/копира). 

 

14. 
Тонер за штампа 

HP 5L 
ком. 2 

Нови фабрички непрерађени и нерециклирани 

тонери који су упаковани у оригинална 

паковања и који су произведени од 

произвођача опреме (штампача/копира). 

 

15. 
Тонер за 

штампач Canon 

EP 22 

ком. 4 

Компатибилни, нерециклирани тонери који су 

нови, са новом касетом и у airbag заштитном 

паковању, 2000 копија 

 

16. 
Тонер за 

штампач Canon 

EP 27 

ком. 2 

Компатибилни, нерециклирани тонери који су 

нови, са новом касетом и у airbag заштитном 

паковању, 2000 копија 

 

17. 
Тонер за 

штампач Epson 

epl 6200 L 

ком. 21 

Компатибилни, нерециклирани тонери који су 

нови, са новом касетом и у airbag заштитном 

паковању, 1500 копија 

 

18. 
Тонер за 

штампач Epson 

N3000 

ком. 3 

Нови фабрички непрерађени и нерециклирани 

тонери који су упаковани у оригинална 

паковања и који су произведени од 

произвођача опреме (штампача/копира). 

 

19. 
Тонер за 

штампач HP 1200 

(15 A) 

ком. 11 

Компатибилни, нерециклирани тонери који су 

нови, са новом касетом и у airbag заштитном 

паковању, 1500 копија 
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Предмет набавке: Тонери и кертриџи 

Редни број јавне набавке: Д 42 

Рб. Назив артикла: 
Јед. 

мере 
Кол. Опис Произвођач понуђеног добра 

1. 2. 3.  4. 6. 

20. 

Тонер за 

штампач HP laser 

jet 1018 (12A- 

koristi i HP 

LASERJET: 1010, 

1012, 1015, 1018, 

1020, 1020 Plus, 

1022,  3020, 

3030, 3050, 

3050Z, 3052, 

3055, M1005mfp, 

M1319fmfp) 

ком. 56 

Компатибилни, нерециклирани тонери који су 

нови, са новом касетом и у airbag заштитном 

паковању, 2000 копија 

 

21. 
Тонер за 

штампач Kyocera 

FS720/820 

ком. 2 

Компатибилни, нерециклирани тонери који су 

нови, са новом касетом и у airbag заштитном 

паковању 

 

22. 
Тонер за 

штампач 

Samsung ML 1910 

ком. 4 

Нови фабрички непрерађени и нерециклирани 

тонери који су упаковани у оригинална 

паковања и који су произведени од 

произвођача опреме (штампача/копира). 

 

23. 
Тонер за 

штапмач Lexmar 

C500 C500H2YG 

ком. 1 

Нови фабрички непрерађени и нерециклирани 

тонери који су упаковани у оригинална 

паковања и који су произведени од 

произвођача опреме (штампача/копира). 

 

24. 
Тонер за 

штапмач Lexmar 

C500 C500H2 

ком. 1 

Нови фабрички непрерађени и нерециклирани 

тонери који су упаковани у оригинална 

паковања и који су произведени од 

произвођача опреме (штампача/копира). 
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Предмет набавке: Тонери и кертриџи 

Редни број јавне набавке: Д 42 

Рб. Назив артикла: 
Јед. 

мере 
Кол. Опис Произвођач понуђеног добра 

1. 2. 3.  4. 6. 

25. 
Тонер за 

штапмач Lexmar 

C500  C500H2CG 

ком. 1 

Нови фабрички непрерађени и нерециклирани 

тонери који су упаковани у оригинална 

паковања и који су произведени од 

произвођача опреме (штампача/копира). 

 

26. 
Тонер за 

штапмач Lexmar 

C500 C500H2MG 

ком. 1 

Нови фабрички непрерађени и нерециклирани 

тонери који су упаковани у оригинална 

паковања и који су произведени од 

произвођача опреме (штампача/копира). 

 

27. 
Тонер за 

штапмач Lexmar 

E232 

ком. 5 

Нови фабрички непрерађени и нерециклирани 

тонери који су упаковани у оригинална 

паковања и који су произведени од 

произвођача опреме (штампача/копира). 

 

28. 
Тонер за 

штапмач Lexmar 

E240 

ком. 4 

Нови фабрички непрерађени и нерециклирани 

тонери који су упаковани у оригинална 

паковања и који су произведени од 

произвођача опреме (штампача/копира). 

 

29. 
Тонер за 

штапмач Lexmar 

E260 

ком. 4 

Нови фабрички непрерађени и нерециклирани 

тонери који су упаковани у оригинална 

паковања и који су произведени од 

произвођача опреме (штампача/копира). 

 

30. 

Тонер за 

штапмач HP 

LaserJet Pro 200 

color 131 a 

CF210A 

ком. 1 

Нови фабрички непрерађени и нерециклирани 

тонери који су упаковани у оригинална 

паковања и који су произведени од 

произвођача опреме (штампача/копира). 
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Предмет набавке: Тонери и кертриџи 

Редни број јавне набавке: Д 42 

Рб. Назив артикла: 
Јед. 

мере 
Кол. Опис Произвођач понуђеног добра 

1. 2. 3.  4. 6. 

31. 

Тонер за 

штапмач HP 

LaserJet Pro 200 

color 131 a 

CF211A 

ком. 1 

Нови фабрички непрерађени и нерециклирани 

тонери који су упаковани у оригинална 

паковања и који су произведени од 

произвођача опреме (штампача/копира). 

 

32. 

Тонер за 

штапмач HP 

LaserJet Pro 200 

color 131 a 

CF212A 

ком. 1 

Нови фабрички непрерађени и нерециклирани 

тонери који су упаковани у оригинална 

паковања и који су произведени од 

произвођача опреме (штампача/копира). 

 

33. 

Тонер за 

штапмач HP 

LaserJet Pro 200 

color 131 a 

CF213A 

ком. 1 

Нови фабрички непрерађени и нерециклирани 

тонери који су упаковани у оригинална 

паковања и који су произведени од 

произвођача опреме (штампача/копира). 

 

34. 
Тонер за Canon 

IR 3225n CEXV11 
ком. 1 

Нови фабрички непрерађени и нерециклирани 

тонери који су упаковани у оригинална 

паковања и који су произведени од 

произвођача опреме (штампача/копира). 

 

35. 
Тонер за HP 

LaserJet 1536dnf  

hp 78A 

ком. 2 

Компатибилни, нерециклирани тонери који су 

нови, са новом касетом и у airbag заштитном 

паковању 

 

36. 
Тонер за 

штампач Kyocera 

FS1370 

ком. 1 

Компатибилни, нерециклирани тонери који су 

нови, са новом касетом и у airbag заштитном 

паковању 

 



I. Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула 

II. Кнез Данилова 16, Београд 

III. Телефон: 322-43-21 до 29 Фах: 324-88-44     e-mail: dzpalilula1@ptt.rs     www.dzpalilula.org.rs 

Текући рачун: 840-628661-19     Матични број: 07036965     ПИБ: 100123514  

8 

Предмет набавке: Тонери и кертриџи 

Редни број јавне набавке: Д 42 

Рб. Назив артикла: 
Јед. 

мере 
Кол. Опис Произвођач понуђеног добра 

1. 2. 3.  4. 6. 

37. 
Кетриџ за Canon 

pixma IP 1800 A 
ком. 1 

Нови фабрички непрерађени и нерециклирани 

тонери који су упаковани у оригинална 

паковања и који су произведени од 

произвођача опреме (штампача/копира),  

Црни кертриџ 

 

38. 
Тонер за 

штампач HP 

2200DN 4096A 

ком. 1 

Компатибилни, нерециклирани тонери који су 

нови, са новом касетом и у airbag заштитном 

паковању 

 

39. Тонер 78 А ком. 1 

Компатибилни, нерециклирани тонери који су 

нови, са новом касетом и у airbag заштитном 

паковању 

 

Место испоруке: Кнез Данилова 16, Београд 

 

 

 

 

 
Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    


