
Мат.бр. предузећа:  08487537                                                                 Димитрија Туцовића бр.7-a 

ПИБ:  101047068                                                                                   тел. 013/347-147 факс:013/346-923   

Тек.рн. 160-10372-97 Banca Intesa                                                          www.jkpzelenilo.co.rs 

 

Број: 92-37/5-1 

Датум: 14.01.2019. год. 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на питања заинтересованих лица у вези јавне набавке бр. 92-37 ЈНМВ-Д-02/2019 

                        

                Наручиоцу је од стране заинтересованог лица електронском поштом дана 11.01.2019.год. у 16:30 

часова, достављен документ са следећим садржајем: 

 

„ Поштовани, 

  

У тендерској документацији 92-37 ЈНМВ-Д-02/2019 у делу спецификације потребног материјала врло сте 

јасно навели да су захтевани тонери оригиналног прозиводјача или одговарајући. Ипак у делу 10.4.Захтеви у 

погледу квалитета инсистирате само на оригиналним тонерима. Свесни смо да вам је можда промакло да 

додате и прецизно објашњење да уколико понуђач не нуди оригинални потрошни материјал какве 

карактеристике треба да има “одговарајући“. 

Да ли желите , рециклирани тонере или оригинални потрошни материјал кинеских произвођача заменских 

тонера , или можда нешто треће? 

Молили би вас за разјашњење?“ 

 

 

У складу са чл. 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама, наручилац објављује на Порталу јавних набавки 

и својој интернет страници www.jkpzelenilo.co.rs   

 

 

ОДГОВОР КОМИСИЈЕ 

 

 

1. Под одговарујућим добрима за позиције р.бр. 118.-до 152. техничке спецификације, Наручилац 

предвиђа следеће:  

 

Због могућих недоумица у називима добара која су предмет набавке, Наручилац ће користити следећу 

терминологију:  

-ОЕМ (Original Equipment Manufacturer)- назив за оригиналне тонере, кертриџе и рибоне који су нови и 

произведени од произвођача опреме; 

-„For use“-(називају се још и компатибилни-нерециклирани, заменски клонови и др.) Назив за тонере, 

кертриџе и рибоне који су нови и нису произведени од произвођача опреме, већ од стране других 

произвођача;  

-Рециклирани-репроизведени-(називају се још и „Rebuild“, обновљени, ремонтовани идр.)Назив за 

тонере, кертриџе и рибоне који су већ били коришћени, али су индустријским технолошким процесом 

обнове (расклапање, чишћење, замена делова, пуњење...) доведени у стање квалитетне поновне употребе. 

То су производи са сопственом робном марком и у свему еквивалентни оригиналима, произведени у 

складу са одређеним стандардима; 

-Пуњени-( називају се још и рефиловани, допуњени и др.) Назив за тонере, кертриџе и рибоне који су већ 

били коришћени и који су допуњени (најчешће бушењем)) без чишћења и замене делова. 

 

Како се на тржишту појавио велики број тонераа који су лошијег квалитета, који нису у довољној мери 

поуздани, чији је капацитет штампе слаб и чијом би се употребом повећао ризик од настанка кварова 

апарата који их користе, који би имали за последицу повећање трошкова одржавања истих, понуђачи 

„For use“тонера морају доставити доказе да су тонери произведени у складу са следећим стандардима:  

 

 



 

Тонери за ласерске штампаче:  

-ISO 9001 или одговарајуће; сертификат о систему управљања у сагласности са стандардом система за 

управљање квалитетом; 

- ISO 14001 или одговарајуће; сертификат о систему управљања у сагласности са стандардом система за 

управљање животном средином; 

- ISO 19752, односно ISO 19798; сертификат за одређивање перформанси монохроматских и колор тонер 

кертриџа; 

-STMC или одговарајуће; сертификат методе тестирања контроле квалитета;  

-CE или одговарајуће; сертификат о усаглашености са EMC директивом већа 2014/30/EU; 

-MSDS Report или одговарајући; безбедносни лист за тонер кертриџе и тонер прах 

 

Сертификати морају бити издати од стране акредитоване сертификационе куће.  

Наведене карактеристике (квалитет) понуђач је у обавези да докаже достављањем копија докумената о 

испуњавању тражених стандарда за произвођаче понуђених добара, које се достављају као оверени 

сертификати и оверена изјава-писмо-овлашћење одговорног лица произвођача да понуђена добра, у 

ссвему одговарају захтеваним стандардима. Изјава мора да садржи податке о предметној јавној набавци 

и да буде нассловљена на наручиоца. 

   

 

Истовремено са одговором, наручилац мења конкурсну документацију у делу 10.4.Захтеви у погледу 

квалитета (поглавље V Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 10.), продужава рок за 

подношење понуда, те Обавештење о продужењу рока и Измену конкурсне документације објављује на 

Порталу јавних набавки и својој интернет страници  

 

 

 

Контакт за додатне информације : Служба за јавне набавке тел.013/347-147 локал 108 или   

е-mail: javne.nabavke@jkpzelenilo.co.rs 

 

 

 

           Комисија за јавну набавку 

           бр. 92-37 ЈНМВ-Д-02/2019 
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