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СЛУЖБА НАБАВКЕ 

 

Комисија за јавну набавку добара – Набавка тонера за штампаче, 
партија 2,  број 07-02 бр 3-2015 П2, образована решењем број 07-02 бр 3/2 

П2 од 09.11.2015.  године 

 
Београд,  16.11.2015.  године 

 

Предмет: 
 

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуда 
 
 

             
              Дана 13.11.2015. и 14.11.2015.године примљенa су питања потенцијалних 
понуђача следећег садржаја:  

ПИТАЊЕ 1:  

У вези са јавном набавком мале вредности - набавком  тонера, ЈН МВ 07-02 бр.3-2015 

П2, потенцијални понуђач је поставио следеће питање: 
 Да ли и даље желите такве тонере?  

ОДГОВОР 1: 

Наручилац остаје при  врсти, техничким карактеристикама, квалитету, количини 

и опису добара наведеним у Конкурсној документацији број: 07-02 бр 3/3 П2 од 

10.11.2015. године. 

Када су у питању репроизведени тонери позвали смо се на члан 71. ЗЈН став 1. 

тачка 1.са намером да себи обезбедимо квалитетан производ и то оригинални 

(ОЕМ) или репроизведени. На тај начин омогућили смо већем броју 

понуђача да узму учешће у јавној набавци, а да при том добијемо производ који 

ће нам квалитетом омогућити несметани рад. Такође, позвали смо се на 

европске и међународне стандарде који су везани за производе о којима је реч.   

ПИТАЊЕ 2:  

Конкурсном документацијом наведено је да понуђачи могу понудити 3 врсте 

предметних добара. 

За свако захтевано добро, дефинисали сте које доказе понуђачи морају доставити уз 

понуду. Молимо да нам дефинишете зашто за трећу врсту предметних добара не 

захтевате никакву потврду произвођача опреме, односно овлашћеног представника 

произвођача уређаја за које се предметна добра користе, за територију Републике 

Србије, да су понуђени тонери истог капацитета штампе и потпуно компатибилни за 

рад у штампачима/фотокопир апаратима/мултифукционалним уређајима, чији су 

тонери предмет јавне набавке? 
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Како ће те бити сигурни да, уколико понуђач нуди предметна добра захтевана под 

словом В да ће ти артикли заиста и одговарати уређајима за које се и набављају?  

Какву и чију гаранцију имате за то? 

Претпостављамо да знате да разлика између предметних добара захтеваних под 

словом Б и В не постоји, па вас молимо да још једном размислите овај захтев, и да као 

обавезни доказ уз понуду од понуђача захтевате и горе поменуту потврду произвођача 

уређаја, односно његовог представника, којом ће произвођач уређаја потврдити да 

понуђени тонери (оригинали, репроизведени компатибилни....) у потпуности одговарају 

оригиналним. 

 

ОДГОВОР 2 

Уколико понуђач нуди РЕПРОИЗВЕДЕНЕ тонере, понуђена дора морају у потпуности 
одговарати оригиналним и бити произведена у складу са стандардима ISO 14001:2004, 
ISO 19752, ISO 19798, DIN 33870 ½ (AUDIT REPORT), и поседовати стандарде STMC и 
LGA или одговарајућим стандардима, у понуди доставља следеће: 
 
Копије важећих докумената о испуњавању стандарда, за произвођача понуђених 
добара (ISO 14001:2004, ISO 19752, ISO 19798, DIN 33870 ½ , STMC и LGA или 
одговарајући стандарди) и Изјаву којом произвођач добара изјављује да понуђач у 
поступку за предметну  јавну набавку нуди тонере који су произведени у складу са 
траженим стандардима. 
 
Изјава мора бити оверена и потписана од стране произвођача репроизведених тонера 

и у истој морају јасно бити наведена добра на коју се Изјава односи. 
 

- документа о испуњавању стандарда (за произвођача) – Сертификати, морају 
бити важећи на дан објављивања позива за подношење понуда. 

 
     -   Изјаву доставља само понуђач који није истовремено и произвођач          
         репроизведених  тонера. 
 

ПИТАЊЕ 3 

Уколико у оквиру једне партије, за неколико позиција, нудимо репроизведене тонере, 

молим вас да нам потврдите да је за сваки репроизведени арикал потребно доставити 

све тражене стандарде. 

ОДГОВОР 3 

За сваки репроизведени арикал потребно је  доставити све тражене стандарде. У 

понуди понуђача јасно треба да се види да понуђени артикли / репроизведени тонери 

испуњавају тражене стандарде.  
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ПИТАЊЕ 4 

Обзиром да је конкурсном документацијом за наведену јавну набавку предвиђена 
могућност нуђења разноразних тонера, предлажемо да у образац 6.2. Образац 
структуре цена убаците колону „Произвођач“ како би било јасно ко је шта понудио. 

ОДГОВОР 4 

Образац 6.2 -  Образац структуре цена остаје не промењен. 

Понуђачи могу да у својој понуди наведу Произвођача понуђених добара.  

ПИТАЊЕ 5 

Не инсистирате на ОЕМ производима (оригинални производи произведени од стране 
произвођача опреме) јер вам квалитет  штампе и дуготрајност отиска није толико 
битна.   

ОДГОВОР  5 

Наручилац остаје при  врсти, техничким карактеристикама, квалитету, количини 

и опису добара наведеним у Конкурсној документацији број: 07-02 бр 3/3 П2 од 

10.11.2015. године. 

Као наручилац определили смо се за набавку оригиналних и/или 

репроизведених тонера из разлога што смо у претходним набавкама имали 

доста проблема и притужби на квалитет набављених тонера. Због наведеног 

битан нам је квалитет али и приступачна цена понуђених добара.  

ПИТАЊЕ 6 

Захтевате да РЕПРОИЗВЕДЕНИ тонери морају у потпуности одговарати оригиналним.  

Желим да вас мало информишем и укажем на то да, уколико  желите да тонери У 
ПОТПУНОСТИ ОДГОВАРАЈУ ОРИГИНАЛНИМ, они МОРАЈУ да буду произведени од 
стране ПРОИЗВОЂАЧА ОПРЕМЕ. 

  
Па ми одговорите да ли ви заиста хоћете тонере који су СТВАРНО ОРИГИНАЛНИ  или 
 неке тамо тонере за које бисте ви волели да су КАО ОРИГИНАЛНИ? 
  

ОДГОВОР 6 

Наручилац остаје при  врсти, техничким карактеристикама, квалитету, количини 

и опису добара наведеним у Конкурсној документацији број: 07-02 бр 3/3 П2 од 

10.11.2015. године. 

Када су у питању репроизведени тонери позвали смо се на члан 71. ЗЈН став 1. 

тачка 1.са намером да себи обезбедимо квалитетан производ и то оригинални 

(ОЕМ) или репроизведени. На тај начин омогућили смо већем броју 
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понуђача да узму учешће у јавној набавци, а да при том добијемо производ који 

ће нам квалитетом омогућити несметани рад. Такође, позвали смо се на 

европске и међунарподне стандарде који су везани за производе о којима је 

реч.   

ПИТАЊЕ  7 

Уколико понуђач нуди добра под редним бројем 2, захтевате да се достави Потврда 
произвођача, односно овлашћеног представника произвођача уређаја за који се тонери 
користе, за територију Републике Србије, да су понуђени тонери истог капацитета 
штампе и потпуно компатибилни за рад у штампачима/фотокопир 
апаратима/мултифункцијским уређајима, чији су тонери предмет јавне набавке. 

Док за  добра под редним бројем 3, тај доказ не захтевате. 

Зар вам није логично да вам је за добра под редним бројем 3 најпотребнија горе 

наведена потврда? 

Из ког разлога за добра под редним бројем 2 захтевате ту потврду, а за добра под 
редним бројем 3 је не захтевате? 

 

ОДГОВОР 7 

Наручилац неће мењати додатне услове и начин доказивања истих. 

ПИТАЊЕ  8 

 Дали сте могућност да понуђачи понуде различите врсте тонера, чак 3 врсте. 

Веома нам је чудно да нисте захтевали достављање доказа за испуњеност пословног 
капацитета, односно да је понуђач у претходном периоду испоручио предметна добра, 

и то на начин да ИСТИ  референтни износ захтевате за све 3 врсте тонера, без обзира 
да ли се нуде оригинални или репроиведени тонери, тј као да се  нуди само једна врста 
тонера? 

ОДГОВОР 8 

Наручилац остаје при  врсти, техничким карактеристикама, квалитету, количини 

и опису добара наведеним у Конкурсној документацији број: 07-02 бр 3/3 П2 од 

10.11.2015. године. 

ПИТАЊЕ 9 

Детаљним читањем документације, уочили смо да за репроизведене тонере нисте 
захтевали  изјаву произвођача тонера о оригиналности понуђених добара. Као доказе 
захтевате само сертификате и потврду произвођача тонера да су у складу са 
стандардима. Зашто као доказ оригиналности понуђеног материјала, не тражите 
изјаву произвођача тонера, да нуди оригиналне тонере, односно тонере који у 
потпуности одговарају оригиналним? 



 

6 

ОДГОВОР 9 

Наручилац остаје при  врсти, техничким карактеристикама, квалитету, количини 

и опису добара наведеним у Конкурсној документацији број: 07-02 бр 3/3 П2 од 

10.11.2015. године. 

 
ПИТАЊЕ  10 
 

За репроизведене тонере тражите одређене стандарде.  
За тонере које није произвео произвођач уређаја, не захтевате  ниједан стандард.  
Због чега? Која је разлика између ове две врсте тонера, када ни једни ни други нису 

произведени од произвођача уређаја? 

   
ОДГОВОР  10 

За тонере које није произвео произвођач уређаја(Б) као и за репроиведене тонере ( В), 

понуђач треба да достави доказе у складу с конкурсном документацијом. 

Уколико можда произвођач тонера сматра да постоје произвођачи који производе 

подједнако квалитетне тонере као и произвођач уређаја , исто може да потврди својом 

потврдом.  

 
ПИТАЊЕ 11 

Како сте планирали да проверавате да ли понуђач поседује акредитован сертификат издат 
од стране Акредитованог Сертификационог тела за предметни стандард, као и за тражену 
делатности, са обзиром да сте врло детаљно навели шта од сертификата тражите и са 
обзиром да је то, очигледно, врло битан услов и понуђачима и наручиоцу (том приликом 
бих вас упутио на обавезујућу Уредбу о начину признавања иностраних исправа и знакова 
усаглашености (''Службени гласник РС'', број 98/09 ))? 

Зашто сте навели услов да тражена добра буду у складу са DIN 33870 , који представља 

један национални (у овом случају немачки ) стандард који није интернационални ( 
међународни )? Kао такав никако не може бити обавезан услов наручиоца који је обвезник 

јавних набавки по нашем закону ( наша држава је потписница ЕА протокола и то значи 
обавезу прихватања свих међународних стандарда, али никако националних , било 
немачких или неких других ). Овај стандард је опште прихваћен , али то вам никако не 

даје за право да га ставите као услов ( тим пре што тражите немачки стандард а да ни 
један произвођач опреме коју поседујете није из Немачке, па се поставља питање да ли је 
услов смислен или је ту из других разлога). 

ОДГОВОР 11 

 Када је у питању поменути стандард DIN 33870 ½ , он јесте оригинално немачки 
норматив, али је међународно признат и најстарији је, а свакако и нејсвеобухватнији 
стандард који се бави процесима , контролом , тестирањем и упоређивањем квалитета 
репроизведених тонер касета. У ЕУ је тренутно у току процес усвајања наведеног 
стандарда као ЕУ стандарда за потврду квалитета репроизведених тонера. 
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ПИТАЊЕ 12 

У КД дозволили сте да понуђачи могу да понуде 3 врсте тонере, тј тонере под а), б), в). 

-          Појасните разлику између тонера под б) и в) 

-          Ако су тонери под в) репроизведени, како се зову тонери под б)? 

-          Избаците једно од 3 понуђена слова – а, б, в     

Захтевате „Изјаву којом произвођач добара изјављује да понуђач у поступку за 

предметну јавну набавку нуди тонере који су произведени у складу са траженим 

стандардима.” 

 Да резимирамо...ви  тражите НЕКЕ тонере, коју су произведени у складу са НЕКИМ исо 

стандардима. 

А за те НЕКЕ стандарде, кажете да се могу понудити и ОДГОВАРАЈУЋИ стандарди.  

ПА ВАС МОЛИМО ДА НАМ КАЖЕТЕ КОЈИ СУ ТО ОДГОВАРАЈУЋИ СТАНДАРДИ ЗА ТЕ НЕКЕ 
СТАНДАРДЕ?                                                                                                                
                                                                                                        

Поред интернационалних стандарда 14001:2004, ИСО 19752, ИСО 19798 тражите STMC 

и LGA сертификат. 

Као што Вам је познато, захтев за наведеним сертификатима се налази у оквиру 
додатних услова за које члан 76. Закона о јавним набавкама каже да наручилац 
одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и 

да су у логичкој вези са предметом јавне набавке. Члан 77. наводи као могући доказ и 
сертификате, али и даље стоји обавеза недискриминације. 

Саме техничке спецификације се могу одредити позивањем на стандард (светски, 
европски или српски) према члану 71., али наручилац не сме одбити понуду на основу 
тога што понуђена добра, услуге или радови не испуњавају постављене услове у 

погледу дефинисане спецификације и траженог стандарда, уколико понуђач понуди 
одговарајући доказ да добра, услуге или радови које нуди на суштински једнак начин 
испуњавају услове из спецификације и траженог стандарда (у складу са истим чланом).  

 Као што сте упућени, ако их већ захтевате, STMC је скуп стандардизованих метода 
(морам овом приликом да напоменем да су у питању ASTM стандарди, стандарди 
Америчког друштва за тестирање и материјале, а не акредитационог тела) које се 
користе да се процене перформансе тонер касете.  

 ЛГА тестирање тонер касета је још један дискриминаторски услов. Наиме, у питању је 
тестирање тонер касета и самог праха као загађивача, емисије приликом рада, и 

карциногених, мутагених и токсичних супстанци. Подразумева се да свака касета која 
пролази кроз процес производње који подразумева ИСО 14001 испуњава све захтеве 

прописане ЛГА тестирањем и као такав, захтев за LGA тестирање представља 
дискриминаторан захтев у овој јавној набавци и фаворизовање одређеног добављача. 
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 Ово приликом Вас најљубазније молимо да захтеване сертификате (STMC и LGA) 

избаците из документације јер на тај начин ограничавате конкуренцију на овој јавној 
набавци. 

ОДГОВОР  12 

        Понуђена добра морају бити произведена у складу са стандардима наведеним                                       

у Конкурсној документацији. 

Инсистирамо на LGA STANDARD у складу са чланом 74. Закона о јавним набавкама јер 

се на тржишту Србије продаје много тонера који су рециклирани у гаражама и који се 

увозе са далеког истока , по правилу непознатог квалитета, како по питању отисака 

тако и по питању здравствене безбедности .  

Из тог разлога наручилац је у складу с чланом 74. ЗЈН навео LGA STANDARD који је 

међународно признат и који се између осталог тиче и здравствене безбедности по 

људе и животну средину, праха који се налази у касети тонера.  

У јавној набавци искључиво набављамо оригинале и /или репроизведене тонере који 

су произведени у складу са наведеним стандардима из претходно поменутих разлога.  

Тонери под Б) су тонери чији произвођач нема стандарде које смо тражили конкурсном 

документацијом али можда произвођач уређаја сматра да постоје неки произвођачи 

тонера који производе подједнако квалитетне тонере као и произвођач уређаја, што 

исто може да потврди својом потврдом. Наша анализа је показала да нам несметан рад 

омогућавају само оригинали и /или репроизведени тонери произведени у складу с 

наведеним стандардима.  

  


