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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој Симоновић“
доставља додатна појашњење:
Питање:
У васој спецификацији имате углавном оригиналне тонере OEM И то у колицинском И материјалном
смислу највисе LEXMARKA,HPa
Pa ,BROTHERA,CANONA I RICOHA
Нисте предвидели ниста у додатним условима сто би понудјацима била гаранција равноправности са
осталим понудјацима ,а вама да це понудјаци стварно И понудити оригиналне тонере које је произвео
исти производјац као сто је И уредјај
дјај у коме це се користити
Да ли мозете у додатним условима да тразите да за OEM оригиналне тонере И инкове понудјац као
гаранцију да је стварно доставио OEM оригиналне тонере И инкове ,мора да достави потврду званицног
дистрибутера оригиналних LEXMARK,HP,BROTHER,CANON,RICOH
LEXMARK
тонера И инкова насловљену на
понудјаца да је понудјац овласцен од стране дистрибутера за продају оригиналних тонера И да це
уколико његова понуда буде оцењена као најповољнија све време И испоруцивати оригиналне тонере
И инкове
На тај нацин у ЈН би сте имали пуну равноправност а за вас као корисника пуну сигурност д аце те тамо
где сте написали да зелите оригинални тонер исти И добити
Одговор:
Наручилац је предвидео, да је изабрани
изабрани понуђач обавезан да у било ком тренутку испорук
испоруке, на захтев
Наручиоца, достави доказ о пореклу испоручених добара као и да „Оргиналнии
Оргиналнии тонери и кетриџи
морају бити нови и оригинални производи који су произведени од произвођача опреме за коју се
набављају, и морају бити испоручени у оригиналним фабричким
фабричким паковањима (са холограмом,
заштитном налепницом и сл. у зависности од ОЕМ произвођача)“
произвођача) што сматра довољним доказом.
Питање:
Спецификацијом тонера траже се неки оргинални тонери за које званични дистрибутери кажу да су ти
тонери, из разлога застарелости,
ти, више недобављиви (end
(
off life).
Како се понуде не би базирале на нечијим евентуалним заостацима тих тонера или на давању
неистинитих понуда, молимо да за такве тонере омогућите нуђење „for
„for use“ тонера.
Конкретно ово се односи на тонере Canon CRG 727 и Xerox 3100.
Одговор:
Наручилац се код одлучивања врсте тонера – ОЕМ или „for use“ тонера водио претходним искуством са
радом штампача, као и местом употребе,
упо
потребном количином,, сигурношћу штампе тако да остаје при
траженом.
Питање:
У појашњењу документације од 09.01.2018. године број 30-5977 појашњење 2, извршили сте измену КД
и избацили ЛГА (или одговарајући)
одговарајући стандард. Имајући у виду да захтевате значајан број
сертификата/стандарда које треба да поседује производјач тонер касета требало би и да знате да се
захтевани ЛГА стандард односи на здравствену безбедност и тестирање тонер праха на штетне
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супстанце и емисије гасова при штампању. Тај процес ради производјач тонера и сходно томе поседује
или не поседује ЛГА сертификат. Производјач тонер касета оспособљених за штампу није И производјач
тонер праха, већ га набавља од сертификованих добављача, производјача истог. Молимо Вас да
конкурсну документацију измените у складу са тим (односно вратите првобитно захтевани ЛГА или
одговарајући стандард) и омогућите да производјач тонер касета може доказати да користи
здравствено безбедан тонер прах од производјача тонер праха сертификованих ЛГА или одговарајућим
стандардом.
Уколико не вратите ЛГА или одговарајући стандард у КД директо кршите члан 13 Закона о јавним
набавкама:
Начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности
Члан 13.
Наручилац је дужан да набавља добра, услуге и радове који не загађују, односно који минимално
утичу на животну средину, односно који обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије енергетску ефикасност и да када је то оправдано као елемент критеријума економски најповољније
понуде одреди еколошке предности предмета јавне набавке, енергетску ефикасност, односно укупне
трошкове
животног
циклуса
предмета
јавне
набавке.
Односно на који начин тражите од понуђача да докаже да ће испоручивати здравствено исправна добра
у складу са законом?
Одговор:
Наручилац увиђа урађен пропуст па исправља конкурсну документацију:
„Добра морају бити произведена у складу са стандардима ИСО 9001, ИСО 14001, ИСО 19752, ИСО 19798,
ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ као и да поседују : ЛГА сертификат или одговарајући и СТМЦ сертификат или
одговарајући.
Понуђачи тонера морају доставити доказе да су тонери и кетриџи произведени у складу са наведеним
стандардима, што се доказује достављањем оверених копија докумената о испуњавању стандарда, за
произвођаче нуђених добара и изјавом којом произвођач изјављује да понуђач нуди тонере у складу са
траженим сертификатима.
Као доказ да произвођач понуђених For use – заменскх тонери и кертриџа поседује сертификате ISO
9001 „или одговарајућe“, ISO 14001 „или одговарајућe“,ЛГА сертификат или „одговарајући“, СТМЦ
сертификат „или одговарајућe“, потребно је да понуђач достави фотокопију важећих сертификата
оверених од стране произвођача понуђених тонер касета.
Као доказ да су понуђена добра произведена у складу са ISO 19798 „или „одговарајуће“, ISO19752 „или
одговарајуће“, потребно је доставити ISO reporte за све понуђене тонер касете у складу са ISO 19798,
„или одговарајуће“, ISO 19752 „или одговарајуће“, где сваки ISO report мора бити оверен од стране
произвођача
понуђених
тонер
касета.“

Комисија

_______________________________
Ања Нимак дил. ецц, заменик члана

______________________________________
Сава Крендић,дипл. ецц члан

____________________________
Мирјана Бокан, дипл. правник, члан
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