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ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ ПОНУДЕ 

 

Поштовани, 

Обраћам Вам се с молбом за достављање понудe за мултифункцијски уређај за штампање, скенирање, 

копирање и слање факса са испоруком на адресу Индустријска бб, Темерин  по спецификацији испод. 

 

Техничка спецификација: 

1. Предмет набавке: мултифункцијски уређај за штампање, скенирање, копирање и слање факса са 

аутоматским повлачењем страница у свим режимима рада, двостраном штампом,WiFi и LAN 

могућношћу повезивања –(MFP Laser A4 HP M227fdw, štampač/skener/kopir/fax ADF duplex mreža 

WiFi или одговарајући). 

– Tip štampača: Mono Laserski 

– MFP: štampanje, skeniranje, kopiranje,fax 

– Format: A4 

– Rezolucija štampe: do 600 x 600 dpi 

– Brzina štampe: do 28 str/min (ISO) 

– Prva strana: za 6.4 sekunde 

– Mesečni obim štampe: maksimalno do 30 000 strana/ preporučeno 250 do 2,500 strana 

– Dvostrana štampa: Automatski 

– Brzina kopiranja: Crno-belo: do 28 cpm 

– Rezolucija kopiranja (mono): do 600 x 600 dpi 

– Umanjenje/uvećanje: 25% – 400% 

– Višestruko kopiranje: Do 99 kopija 

– Položeni skener sa automatskim uvlačenjem papira (ADF) 

– Kapacitet za automatsko uvlačenje papira: 35 listova 

– Rezolucija skeniranja (optička): do 1200 dpi 

– Brzina skeniranja: do 15 strana u minuti 

– Maksimalna veličina dokumenta: 216 x 297 mm (ADF: 216 x 356 mm) 

– Podržani formati: JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF 

– Maksimalni ulazni kapacitet papira: 250 listova 

– Veličina medija: A4, A5, A6, B5 (JIS) 

– Težina papira: 60 do 163 g/m², ADF: 70 do 90 g/m² 

– Brzina slanja: 4.2 kB/s 

– Displej: 6.8 cm touchscreen, LCD 

– Procesor: 800 MHz/ Memorija: 256 MB 

– Wi-Fi: Da/ Mrežni: Da/ Fax: Da 

– Povezivanje: Hi-Speed USB 2.0, 1 Ethernet 10/100Base-TX, Wi-fi 

– Koristi tonere: HP 30A Original CF230A /1.600 strana/ HP 30X Original CF230X /3.500 strana/ 

– Koristi bubanj: HP 32A Original CF232A /23.000 strana/ 

– Boja: Bela 

– Dimenzije: 40.3 x 62.44 x 45.56 cm 

– Masa: 9.4 Kg 

 

Додатни захтеви у вези података које понуда треба да садржи: 

- датум важења понуде  



- рок испоруке по примљеној наруџбеници 

- плаћање –одложено (навести који је рок по испоруци добара) 

- обавезно на понуди навести јединичну цену и укупну цену са и без ПДВ-а 

- укључити доставу на нашу адресу: Индустријска зона бб, Темерин 

 

По креирању понуде, молимо Вас да исту доставите мејлом  на svetlana.kovacevic@polj.edu.rs или путем 

поште најкасније до 10.07.2020 године u 12 h. 

                                                                                                     Директор 

         ____________________ 

                                                                                                           ДВМ Ивица Јожeф 
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