
 

Покана за понуда - Купување на стоки  

 

                                                           Дата:19.07.2021 година 

 

Име на проект: Проект за подобрување на социјалните услуги  (ППСУ проект)  

Извор на средства: Кредит од Светска банка бр. 8902-MK 

Број на договор:  MK/SSIP# 2.1.1.4.1/6 

 

Почитувани, 

 

 

1. Ве покануваме за достава на понуда за набавка на опрема за градинка во 

населба Драчево, Општина Кисела Вода, Скопје и тоа: 

 

1. Телевизор Смарт ЛЕД- количина: 1 

2. Дигитален фотоапарат (камера) - количина: 1 

3. Компјутер - количина: 1 

4. Печатар -количина: 1 

5. ЦД плеер - количина: 6 

 

 Подетални информации за техничката спецификација се дадени во прилог на оваа 

Покана за понуда.  

 

2. Понудата не е поделена на Делови (лотови). Понудата мора да ги содржи сите 

наведени ставки во точка 1 од оваа Покана. Ценовните понуди ќе се евалуираат за сите 

ставки заедно и договор ќе се додели на оној понудувач кој ќе понуди најниска цена на 

чинење за сите ставки заедно. Понудите кои нема да ги содржат сите барани ставки нема 

да бидат предмет на разгледување и истите ќе бидат одбиени. 

 

 

3. Вашата понуда која треба да биде во дадениот формат треба да се достави во 

затворено плико, со ознака ППСУ Проект, реф.бр MK/SSIP# 2.1.1.4.1/6 “Не отворај до 

28.07.2021 година– Понуда за набавка на опрема за градинка во населба Драчево, 

Општина Кисела Вода“, адресирана и доставена на следната адреса: 

 

“Министерство за труд и социјална политика 

Даме Груев 14, 1000 Скопје 

За: Елизабета Куновска, Менаџер на ППСУ проектот” 

 

*) Напомена -Формата на понуда потребно е да биде потпишана 

 

 

4. Краен рок за достава на понуди е 28.07.2021 година до 16 часот.  

 

 



5. Понуда  треба да се достави на македонски јазик, заедно со соодветна техничка 

документација и други потребни информации за секоја понудена ставка. 

 

6. Понудата треба да биде подготвена во согласност со следните  инструкции и во 

согласност со условите на договорот,  кој е даден во прилог. Условите за испорака исто 

така се дадени и ќе бидат дел од договорот. 

 

a) Цени:  Понудените цени треба да се во МКД (македонски денари) валута и 

тоа пресметани како вкупен износ - цена за испорака на бараната стока до 

крајното место за испорака – населба Драчево, Општина Кисела Вода. Цените 

треба да ги вклучат сите даноци, такси, трошоци за превоз и осигурување и 

сл. 

 

b) Евалуација на понуди:  Понудите кои ги исполнуваат барањата наведени во 

техничката спецификација и во условите за испорака, ќе бидат евалуирани 

така што ќе се спореди нивната цена до крајното место за испорака. 

 

При евалуирањето, купувачот за секоја понуда ќе ја одреди евалуираната цена 

преку корекција на евентуалните аритметички грешки и тоа на следниов 

начин: 

 

- доколку  постои отстапување помеѓу износите изразени како бројки и 

како зборови, износот даден со зборови ќе се земе како точен  

- доколку постои отстапување помеѓу поединечната цена и вкупната 

цена кај одредена ставка настанато како резултат на множењето на 

поединечната цена со количината, поединечна цена се земе како точна; 

- доколку добавувачот не ја прифати корекцијата, неговата понуда ќе 

биде одбиена.  

 

c) Доделување на договор:  Договор ќе биде склучен со понудувачот кој што го 

исполнува бараните услови и кој што доставил понуда која ги исполнува 

техничките и финансиските барања на набавката и е со најниска евалуирана 

цена. Со избраниот понудувач ќе се склучи договор согласно предвидената 

форма на договор и условите на испорака кои се дадени во прилог на 

Барањето за понуда.  

 

d) Валидност на понуда: Вашата понуда треба да е со валидност од 45 дена, 

сметано од крајниот датум за достава на понуда  во точка 4 од Поканата за 

понуда. 

 

7. Дополнителни информации можат да се добијат од следното лице:: 

  

Сања Андовска за набавки ППСУ Проект 

Е-маил: Sanja.andovska@mtsp.gov.mk 

 

8. Инспекции и ревизии  



 

8.1 Добавувачот во своето делување ќе се придржува до насоките дадени од страна 

на Купувачот кои се во согласност со позитивните прописи применливи на местото на 

испорака. 

 

8.2  Добавувачот ќе обезбеди неговите под-договорачи и консултанти да и овозможат 

непречен пристап на Банката (Светска банка) и/или лицата назначени од Банката за 

проверка на  канцелариите на Добавувачот и сите негови сметки и документи кои се 

поврзани со исполнувањето на договорот и со доставата на понуда, и доколку Банката 

тоа го побара, да направат ревизија  на овие сметки и документи од страна на ревизори 

назначени од Банката..  

Добавувачот како и неговите под-договарачи и консултанти, посебно треба да внимаваат 

на клаузулата 5 од Договорот  –Измама и корупција, со која  се забрануваат активности 

со кои се ограничуваат правата на банката за инспекција и ревизија, и истите 

претставуваат основа за раскинување на договорот (како и за прогласување на 

неподобност во согласност со процедурите на Банката во делот на санкции). 

 

 

9. Ве молиме да го потврдите приемот на ова барање за понуда,  по факс/е-маил и да 

не известите дали сте заинтересирани да доставите понуда.  

 

 

 

         

         Со почит,  

                           Елизабета Куновска 

 Менаџер на ППСУ Проектот 



ДОГОВОР 

 

ОВОЈ ДОГОВОР под број MK/SSIP# 2.1.1.4.1/6 е склучен на ден _________, ___ 2021 

помеѓу Министерството за труд и социјална политика како Купувач (во 

понатамошниот текст: “Купувач”) и ______________________________________ како 

Добавувач (во понатамошниот текст: “Добавувач”) 

  

Купувачот има побарано понуда за набавка на опрема за градинка во населба Драчево, 

Oпштина Кисела Вода, Скопје, a која понуда е доставена од страна на Добавувачот за 

набавка на опрема реф.бр.  MK/SSIP# 2.1.1.4.1/6,  и прифатена во износ од __________ 

(___________________________). 

 

СО ОВОЈ ДОГОВОР СЕ УРЕДУВА СЛЕДНОВО: 

1. Следниве документи ќе претставуваат дел од договорот: 

• Понуда; Услови на испорака; Техничка спецификација;  

• Анекс на договорот (доколку има); 

2. Предмет на овој Договор е уредување на меѓусебните права и обврски на 

договорните страни во врска со начинот на испорака и наплата на договорената 

опрема. Добавувачот се обврзува да ги отстрани евентуалните дефекти и/или 

недоследности согласно одредбите од овој Договор. 

3. Купувачот се обврзува за доставата на стоките и за отстранувањето на можните 

дефекти и/или недостатоци, да ја исплати договорената цена согласно условите за 

исплата дадени во овој Договор. 

 

4. Раскинување на договорот 

4.1 Овој Договор може да биде раскинат доколку има неисполнување на обврските 

од Договорот. 

a) Купувачот со писмено известување може да го раскине овој Договор,  во 

целост или делумно, во следниве случаи: 

(i) Доколку Добавувачот, целосно или делумно, не ги достави стоките во 

временскиот период наведен во овој Договор или во времетраење  на 

рокот за временско продолжување,  одобрено од страна на Купувачот. 

(ii) Доколку Добавувачот не изврши некоја од договорните обврски или  

(iii) Доколку Добавувачот, според оценка на Купувачот, бил вклучен во 

измама и корупција, во текот на поднесувањето на понудата и во 

извршувањето на Договорот, согласно точка  5 од овој Договор.  



b) Доколку Купувачот делумно или целосно го раскине Договорот, Купувачот 

има право да набави, согласно условите и начинот кој го смета како 

најсоодветен, стоки или услуги кои се слични на оние кои не се доставени 

или изведени од страна на Ддобавувачот, и дополнителните трошоци за 

набавка  ќе бидат на товар на Добавувачот, кој се обврзува да продолжи да ги 

извршува обврските кои произлегуваат од овој Договор,. 

 

4.2       Раскинување на договорот заради несолвентност.  

Купувачот може во било кое време со писмено известување да го раскине 

договорот со Добавувачот, доколку Добавувачот стане несолвентен, односно 

над него е отворена стечајна, односно ликвидациона постапка. Во ваков 

случај, раскинувањето на договорот ќе се изврши без надомест за 

Добавувачот, и нема да влијае на правото за надомест на штета која се јавила 

или ќе се јави кај Купувачот. 

 

4.3 Раскинување на договорот по сопствена одлука. 

Купувачот со писмено известување може да го раскине Договорот во било 

кое време, по сопствена одлука, и тоа целосно или делумно. Во 

известувањето за раскинување на Договорот ќе биде наведено дека договорот 

се раскинува по одлука на Купувачот, кој дел од договорот со Добавувачот се 

раскинува и датумот од кога раскинувањето на договорот стапува на сила. 

(a) Опремата која е целосно подготвена за испорака, во рок од дваесет и осум 

(28) денови по добивањето на писменото известување за раскинување на 

договорот од страна на Купувачот, ќе биде прифатена од страна на 

Купувачот, согласно условите и цените дадени во овој Договорот. За 

останатите добра Купувачот може да избере: 

(i) да ги земе и да ги плати според условите и цените од овој Договор; 

и/или 

(ii) да ја откаже испораката и на добавувачот да му ги исплати согласно 

договорениот износ делумно доставените стоки и услуги како и 

материјалите и деловите кои  биле претходно набавени од страна на 

добавувачот. 

 

 

5. Измама и корупција 

Доколку Купувачот  утврди дека Добавувачот и/или  било кој од неговиот персонал, 

агенти, под-договарачи, консултанти, обезбедувачи на услуги или вработени се 

вклучени во корупциски, измамнички,  противзаконски, присилни или обструктивни 

други недозволени практики и активности (кои се дефинирани во постоечките 

процедури за санкции на Свестка Банка), во насока на склучување или спроведување 



на овој Договорот, Купувачот може во рок од 14 дена да го раскине потпишаниот 

договор со Добавувачот, а ќе се применат одредбите од Клаузула 4. 

 

 

6. Инспекции и ревизии 

 

 

Добавувачот во своето делување ќе се придржува до насоките дадени од страна на 

Купувачот кои се во согласност со позитивните прописи применливи на местото на 

испорака. 

Добавувачот ќе обезбеди неговите под-договорачи и консултанти да и овозможат 

непречен пристап на Банката (Светска банка) и/или лицата назначени од Банката за 

проверка на  канцелариите на Добавувачот и сите негови сметки и документи кои се 

поврзани со исполнувањето на договорот и со доставата на понуда, и доколку 

Банката тоа го побара, да направат ревизија  на овие сметки и документи од страна на 

ревизори назначени од Банката..  

Добавувачот како и неговите под-договарачи и консултанти, посебно треба да 

внимаваат на клаузулата 5 од Договорот  –Измама и корупција, со која м се 

забрануваат активности со кои се ограничуваат правата на банката за инспекција и 

ревизија, и истите претставуваат основа за раскинување на договорот (како и за 

прогласување на неподобност во согласност со процедурите на Банката во делот на 

санкции). 

 

 

 

 

Потпис и печат на Добавувачот: 

ЗА И ВО ИМЕ НА 

 

 

_______________________ 

Име на овластен претставник 

Потпис и печат на Купувачот : 

ЗА И ВО ИМЕ НА 

 

 

____________________________ 

Име на овластен претставник 

 



 

 

Форма на понуда 

 

 

         _________(Дата) 

  

   

За: Министерство за труд и социјална политика на Република Северна Македонија 

Даме Груев 14, 1000 Скопје, Република  Македонија 

 

 

Даваме понуда за извршување на Договорот за набавка на опрема за градинка во населба 

Драчево, Општина Кисела Вода, Скопје реф. бр.  :  MK/SSIP# 2.1.1.4.1/6, во согласност 

со условите на договорот кој се дел од понудата за износ на договор 

_________________________(износ во зборови и бројки) (______________) 

(валута)_____________.  Нудиме да ги испорачаме стоките дадени во договорот во рок 

од ___________________календарски денови од денот на достава на писмена нарачка   

од страна на Купувачот. 

 

Оваа понуда и Вашето писмено прифаќање има  обврзувачки карактер. Разбираме дека 

не сте обврзани да ја прифатите понудата со најниска цена. 

 

Потврдуваме дека понудата е во согласност со бараната валидност на понуда. 

 

 

 

Овластен потписник:______________________________________ 

Име и позиција на потписникот_________________________________ 

            _________________________________ 

 

*) Напомена -Формата на понуда мора да биде потпишана 

 

Име на понудувачот:_______________________________________ 

Адреса:             _______________________________________ 

              _______________________________________ 

Тел број                      ___________________ 

 

 



 

 

УСЛОВИ ЗА ИСПОРАКА 

 

 

Име на проект: Проект за подобрување на социјалните услуги  (ППСУ проект) 

Купувач: -Министерство за труд и социјална политика  

Број на набавка:  MK/SSIP# 2.1.1.4.1 

 

1. ЦЕНИ И РАСПОРЕД НА ИСПОРАКА  

 

 

 

Спецификација на опрема 

Поз Опис на Позиција Мера Количина 
Единечна 

цена 
Вкупна цена 

  

  
Опрема     

    

1 

  

Телевизор Смарт ЛЕД мин 50“ со 
соодветен држач фиксиран на ѕид,                                  
МАРКА/МОДЕЛ____________(да се наведе) 

парче 1    

2 

  

Дигитален фотоапарат-камера, екран мин 
2,7“ резолуција мин 20MP, 6х оптички зум, 
МАРКА/МОДЕЛ____________(да се наведе) 

парче 1    

3 

  

Компјутер (минимални барања) 
CPU: min: 4 cores;min 3.2 GHz;6MB Cache 
Memory:   min. 8GB 1600MHz, DDR4 
Hard Disk:   min. 1TB SATA (7200 RPM, min 
32MB cache) 
Optical Drive:   SATA DVD+/-RW Drive 
Graphics: Integrated HD Graphics (min 1GB 
dedicated memory; Port: VGA, DVI, DisplayPort 
or HDMI, compatible to the monitor port) 
Audio:   Integrated HD audio with Internal or 
external Speakers 

парче 1    



  

  

Operating System: pre-installed licensed 
professional operating system (Windows 10 
PRO or equivalent ), with hidden partition for 
recovery. Installation and recovery mediums 
(CD or DVD) must be provided 
 
The operating system should successfully 
integrate all peripheral device attached with 
appropriate drivers for cooperation 
-       Software for easy data back-up and 
recovery 
-       Software for easy migration of personal 
settings 
Software package for office work Pre-installed 
Software tool for editing documents compatible 
for work with the existing documents created in 
Word, Excel, Power Point, and additional tools 
for mail, calendar, and contacts. 
Microsoft Office 2016 or equivalent 

        

  

Network: Gigabit LAN 
Keyboard (USB) 
 QWERTY  (USB)  
Ports: Min 6 x USB 2.0 and min 2 x USB 3.0; 
min. microphone in; audio headphone jack; 
Mouse: USB Optical Scroll Mouse (min 1000 
DPI) 
Monitor: Min. 21.5" LED, Min. Resolution: 1920 
x 1080, Light min: 250cd/m2, Contrast: min.  
1000:1, viewing angle: 178° horizontal, 170° 
vertical, Response time max. 6ms,  Aspect 
Ratio: Widescreen (16:9) 
Warranty: min. 2 Years 

        

4 

  
Печатар (спецификација во прилог) парче 1    



  

  

Functions: Print, copy, scan, fax  
Print resolution (min.): 600 dpi x 600 dpi 
Print speed black A4 (min.): 20  ppm 
Paper Size: A4 
Duplex printing:   Automatic 
Input Tray Capacity (min):   100 sheets 
Print languages PCL 5c, PCL 6,  PDF 
Scan resolution:  
 Up to 300 x 300 dpi (color and mono, ADF); Up 
to 600 x 600 dpi (color, flatbed); Up to 1200 
x1200 dpi (mono, flatbed); 
Ports: 1 USB 2.0; 1 Ethernet 10/100;  
Memory: min  256 MB 
Toner original included plus 2 pcs per printer 
Warranty: min 2 year 

        

5 

  

ЦД плеер со УСБ приклучок и звучник на 
блутут                                            
МАРКА/МОДЕЛ____________(да се наведе) 

парче 6    

  

  
          

  

  
          

  
  

ВКУПНО        

  

  
Набавка на опрема        

  

  
ДДВ         

  

  
Вкупно со ДДВ        

 

 

 

 (Забелешка: Доколку постојат отстапување помеѓу единечната и вкупната цена, 

единечната цена ќе се земе како точна) 

 

2. Фиксни цени:  Цените дадени погоре се неменливи и фиксни и нема да бидат  

предмет на прилагодувања за времетраењето на договорот.  

 

3. Промена на количина: Купувачот го задржува правото пред потпишување на 

договорот да ја зголеми или намали количината на стоките и услугите првично 

барани за 15 %, без притоа да се смени поединечната цена како и другите услови. 



 

4. Распоред на испорака: Испораката треба да се направи не подоцна од 15 

календарски дена од денот на достава на писмена нарачка од страна на 

Купувачот. 

 

5. Осигурување: Стоките набавени во рамките на овој договор ќе бидат целосно 

осигурени во конвертибилна валута за штети, кои можат да се јават во текот на 

производството, стекнувањето, транспортот, складирањето и доставата. 

Осигурувањето ќе биде во износ од 110 проценти од вкупната вредност на 

стоките од «Складиште» до «Складиште» со предвидени «сите ризици» 

вклучувајќи «воени ризици». Добавувачот ќе договори и ќе плати за карго 

осигурување, назначувајќи го купувачот како краен корисник. 

 

6. Применливи прописи: Договорот ќе биде интерпретиран во согласност со 

позитивните прописи, во државата на купувачот 

 

7. Решавање на спорови: Договорните страни ќе ги вложат сите напори за 

спогодбено решавање на евентуален спор, преку директни и  неформални 

преговори за надминување на несогласувањето помеѓу нив, а во врска со примена 

на Договорот. Во случај на спор помеѓу купувачот и добавувачот, спорот ќе се 

реши во согласност со позитивните прописи и процедури во земјата на купувачот. 

 

 

9. Плаќањето на фактурата: Плаќањето ќе биде извршено 100 % од вредноста на 

договорот, и тоа во рок од 30 дена од датумот на сертификатот за прием на 

стоката, издаден од страна на Купувачот заедно со доставена гаранција. 

 

10. Гаранција: Гаранцијата за сите производи потребно е да биде минимум 1 година, 

или друг поголем рок препорачан од производителот на опремата. 

 

11. Пакување и означување:  Добавувачот ќе обезбеди стандардно пакување на 

стоките, со цел да се спречи нивно оштетување при транспортот до крајната 

дестинација, како што е наведенаво  договорот. 

 

12. Дефекти и евентуални недостатоци: Сите дефекти и евентуални недостатоци на 

опремата ќе бидат предмет на корекција од страна на добавувачот, без 

дополнителни трошоци на страната на Купувачот, во рок од 30 ден од денот на 

известувањето за дефект/недостаток, доставено од страна на Купувачот.  

 

Сервисниот центар, од каде што ќе бидат отстранувани дефектите и недостатоци 

од страна на добавувачот, во времетраење на гарантниот период: 

         Адреса _______________ 

  ______________________ 

 

13. Виша Сила:  Добавувачот нема да се смета за одговорен за исплата на пенали 

или за раскинување на договор поради негова вина , поради неможност за 



извршување на Договорот, доколку задоцнувањата или другите видови на 

отстапување во реализирање на договорните обврски се должат на “  Виша сила”. 

 

За целите на оваа клаузула, под “ виша сила” се подразбираат настани надвор од 

контрола на Добавувачот, кои не вклучуваат негова вина или небрежност, 

а кои не можеле однапред да се предвидат. Ваквите настани можат да 

вклучуваат, но не се ограничени на: чин на Купувачот за заштита на својот 

суверенитет, војни или револуции, пожари, поплави, епидемии, карантин 

ограничувања,  товарни ембарга и сл. 

            Доколку настане ситуација  на виша -сила, Добавувачот се обврзува без 

одлагањеда го извести Купувачот, во писмена форма за таквата состојба и 

причината. Доколку инструкциите од Купувачот доставени во писмена 

форма не се поинакви, Добавувачот ќе продолжи да ги извршува своите 

обврски според овој Договор разумно, а ќе се бараат разумни 

алтернативни начини за извршување кое не е спречено од настан на виша -

сила 

 

 

14. Барани технички спецификации 

 

o Генерален опис 

o Спецификација и технички стандарди 

o Перформанси 

Добавувачот потврдува дека со понудата се исполните барањата наведени во 

погоре наведената спецификација  (Доколку постојат отстапувања,  потребно е 

Добавувачот да ги наведе истите) 

 

 Назив на добавувачот:__________________________________________ 

 Овластен потписник:________________________________________ 

 Место:________________________________ 

 Дата:_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (БАРАНО И ПОНУДЕНО) И 

КОЛИЧИНА 

 

Набавка на опрема за градинка во населба Драчево, општина Кисела Вода, Скопје 

и тоа: 

 

1. Телевизор Смарт ЛЕД- количина: 1 

2. Дигитален фотоапарат(камера)- количина: 1 

3. Компјутер- количина: 1 

4. Печатар-количина: 1 

5. ЦД плеер- количина: 6 
 

 

 

Набавка на опрема за Градинка во населба Драчево, општина Кисела Вода, Скопје  

БАРАНО ПОНУДЕНО 

MK/SSIP # 2.1.1.4.1-6 Набавка на опрема 

    Спецификација на опрема 

БАРАНО ПОНУДЕНО 

Поз 

 
Опис на Позиција 

Мер

а 

Количин

а 

Опис на 

Позициј

а 

Мер

а 

Количин

а 

 Дата, 

рок на 

испорак

а  

1 

  

Телевизор Смарт ЛЕД мин 

50“ со соодветен држач 

фиксиран на ѕид,                                  

МАРКА/МОДЕЛ____________(

да се наведе) 

парч

е 
1         

2 

  

Дигитален фотоапарат-

камера, екран мин 2,7“ 

резолуција мин 20MP, 6х 

оптички зум, 

МАРКА/МОДЕЛ____________

парч

е 
1         



(да се наведе) 

3 

  

 Компјутер (минимални 

барања) 

CPU: min: 4 cores;min 3.2 

GHz;6MB Cache 

Memory:   min. 8GB 1600MHz, 

DDR4 

Hard Disk:   min. 1TB SATA 

(7200 RPM, min 32MB cache) 

Optical Drive:   SATA DVD+/-

RW Drive 

Graphics: Integrated HD Graphics 

(min 1GB dedicated memory; 

Port: VGA, DVI, DisplayPort or 

HDMI, compatible to the monitor 

port) 

Audio:   Integrated HD audio with 

Internal or external Speakers 

парч

е 
1         

  

  

Operating System: pre-installed 

licensed professional operating 

system (Windows 10 PRO or 

equivalent ), with hidden partition 

for recovery. Installation and 

recovery mediums (CD or DVD) 

must be provided 

 

The operating system should 

successfully integrate all 

peripheral device attached with 

appropriate drivers for 

cooperation 

-       Software for easy data back-

up and recovery 

-       Software for easy migration 

of personal settings 

Software package for office work 

Pre-installed Software tool for 

editing documents compatible for 

work with the existing documents 

created in Word, Excel, Power 

Point, and additional tools for 

mail, calendar, and contacts. 

Microsoft Office 2016 or 

equivalent 

            

  

  

Network: Gigabit LAN 

Keyboard (USB) 

 QWERTY  (USB)  

Ports: Min 6 x USB 2.0 and min 2 

x USB 3.0; min. microphone in; 

audio headphone jack; 

Mouse: USB Optical Scroll 

Mouse (min 1000 DPI) 

Monitor: Min. 21.5" LED, Min. 

            



Resolution: 1920 x 1080, Light 

min: 250cd/m2, Contrast: min.  

1000:1, viewing angle: 178° 

horizontal, 170° vertical, 

Response time max. 6ms,  Aspect 

Ratio: Widescreen (16:9) 

Warranty: min. 2 Years 

4 

  
Печатар  

парч

е 
1         

  

  

Functions: Print, copy, scan, fax  

Print resolution (min.): 600 dpi x 

600 dpi 

Print speed black A4 (min.): 20  

ppm 

Paper Size: A4 

Duplex printing:   Automatic 

Input Tray Capacity (min):   100 

sheets 

Print languages PCL 5c, PCL 6,  

PDF 

Scan resolution:  

 Up to 300 x 300 dpi (color and 

mono, ADF); Up to 600 x 600 dpi 

(color, flatbed); Up to 1200 x1200 

dpi (mono, flatbed); 

Ports: 1 USB 2.0; 1 Ethernet 

10/100;  

Memory: min  256 MB 

Toner original included plus 2 pcs 

per printer 

Warranty: min 2 year 

            

5 

  

ЦД плеер со УСБ приклучок и 

звучник на блутут                                            

МАРКА/МОДЕЛ____________(

да се наведе) 

парч

е 
6         

 

 

Генерални забелешки  
За опремата, потребно е да се достават каталози на кои е јасно означен моделот за кој е 

дадена понудата, и истите треба да содржат технички спецификации од производителот.  

 

Гаранцијата за сите производи потребно е да биде за период од минимум 1 година, или 

кaко е препорачано од производителот на електричната опрема. 

 

 

ИМЕ НА ДОБАВУВАЧ: ______________________________________________  

Овластен потписник: ________________________________ 


