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Предмет: Појашњење конкурсне документације (одговор на питање везан за ЈНМВ бр. 02/2016 - 

канцеларијски материјал, партија 2, у поступку јавне набавке мале вредности по партијама). 

 

 Наручиоцу Дому ученика срeдњих школа Зајечар, дана 05.03.2016.године, у писаном 

електронском облику достављено је питање везано за ЈНМВ бр. 02/2016 - канцеларијски 

материјал, партија 2, у поступку јавне набавке мале вредности по партијама, од заинтересованог 

лица (заводни број наручиоца 584 од 07.03.2016.године). Питање за јавну набавку добара -  ЈНМВ 

бр. 02/2016 - канцеларијски материјал, у поступку јавне набавке мале вредности по партијама, 

односи се на следеће: 

 

Poštovani, 

Pitanje za JNMV 02/2016 partija br.2 je sledeće: 

  

Na strani br. 6/26 napisano je sledeće: 

   

ПАРТИЈА 2 - тонери за штампаче и копир апарате 

01. тонер за ласерски штампач НР1002 10 комада 

02. тонер за ласерски штампач НР1006 15 комада 

03. тонер за ласерски штампач НР1010 15 комада 

04. тонер за ласерски штампач НР1018 15 комада 

05. тонер за ласерски штампач НР1020 20 комада 

06. тонер за ласерски штампач Canon IP 4850 20 комада 

07. тонер за ласерски штампач у боји НР 2605 20 комада (од произвођача) 

08. тонер за фотокопир апарат Ricoh FT 46155 комада 

09. тонер за фотокопир апарат Canon 

Image Runner 2520 5 комада 

10. кетриџ за штампач EPSON LX300 30 комада 
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11. тонер за ласерски штампач у боји HP CF147a 10 комада (од произвођача) 

12. тонер за фотокопир апарат Konica Minolta 

bizhub 185 5 комада 

  

Molim Vas da na vrlo precizan način definišete kvalitet traženih dobara. 

U nastavku je terminologija koju je naručilac obavezan koristiti prilikom definisanja kvaliteta 

traženih dobara: 

  

Терминологија која се односи на партију 2 -Тонери и рибони: 

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

користити следећу терминологију: 

     OEM (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, 
и др.) Назив за тонере, кертриџе и рибоне који су већ били коришћени, али су 

индустријским технолошким процесом обнове (расклапaње, 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. 

  

U skladu sa članom 20 Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik 

RS“ broj 124/2012) potvrdite prijem e-mail-a 

Одговор: У Конкурсној документације за ЈНМВ 02/2016 у поглавју III - Врста, техничке 

карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и  
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обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке 

добара, партија 2, на страни бр.6/26 наведено је који тонери треба да буду од 

произвођача. Остали тонери (како стоји у спецификацији без наглашавања), значи не 

морају.  

 Из напред наведеног разлога понуда се даје у складу са спецификацијом како је 

дата у поглавју III Конкурсне документације. 

 

 
                                                                                                                 

         ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 

               1. Глигуроски Илчо, председник 

   

                  __________________________ 

   

                2. Ивић Ђула, члан  

    

                  __________________________ 

   

                             3. Станковић Сузана, члан 

    

                  __________________________ 

 


