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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој Симоновић“
доставља додатна појашњење:
Питање:
Прво видим на порталу да це те вратити сертификат ЛГА Ако га вец врацате онда у складу са законом
морате дописати ИЛИ ОДГОВАРАЈУЦИ јер за то И постоји одговарајуци а бави се безбедносцу
производа по људско здравље па молим да И поступите у складу са ЗЈН
Друго Понудјац има право да уколико је неки оригинални тонер јефтинији него заменски онда И понуди
оригинални И у том слуцају немора ниједан од тразених сертификата ни стандарда да достави па молим
да то И потврдите
Треце водите рацуна о томе да за неке од тонера из васе спецификације непостоје заменски тонери са
сертификатима И стандардима које тразите И да то мозе да се доказе јер је јавни податак на сајтовима
самих производјаца цији це се сертификати И стандарди доставити.
Одговор:
У измењеној конкурсној документацији стоји или одговарајуће.
Ако понуђач понуди оргинал тонер који је јефтијији од заменског ( фор усе) наручилац ће прихватити
такву понуду као одговарајућу.
Наручилац за све заменске тонере тражи наведене сертификате.
Питање:
У вашим многобројним корекцијама текста јавне набавке изоставили сте један врло важан стандард а то
је ДИН33870 1/2 .
Навдени стандард обухвата сипитивање тонера на генетски штетне супстанце,тестирање
тестирање отиска
тонера,број одштампаних страна,,тест у климатским коморама,обавезујућу декларацију о садржају,као и
адекватне инструкције везане за мере заштите.
Уасглашеност производње тонера са наведеним стандардом се доказује Аудит репортом,односно
извештајем испитивача и гарантује квалитет предметног тонера.
Одговор:
Наручилац увиђа урађен пропуст па враћа првобитне захтеве:
„Добра
Добра морају бити произведена у складу са стандардима ИСО 9001, ИСО 14001, ИСО 19752, ИСО 19798,
ДИН 33870 ½ 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
одговарајућe“,ЛГА сертификат или „одговарајући“, СТМЦ
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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 DIN 33870 ½ „или одговарајућe“, потребно је
доставити оверен ДИН аудит извештај (Audit report).
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.“

Питање:
За заменске тонере тразите копије сертификата ИСО 9001,14001,19752,19798,СТМЦ,ЛГА или
одговарајуце за сваки Молим вас да ми у складу са ЗЈН потврдите да це те прихватити копије тразених
сертификата само уколико понудјац који их достави уз то у складу са ЗЈН достави И Писмо о намерама
производјаца заменских тонера насловљено на понудјаца којим потврдјује да се његова производња
заменских тонера одвија у складу са тразеним сертификатима ИЛИ линк на сајту прозводјаца
понудјених тонера ( као јавни податак прихватљиво у ЈН ) како би се видела веза измедју
понудјаца,производјаца И тонера који су понудјени.

Одговор:
Наручилац остаје при захтеву о достављању фотокопија важећих сертификата оверених од стране
произвођача понуђених тонер касета и изјавом којом произвођач изјављује да понуђач нуди тонере у
складу са траженим сертификатима јер само тако уједно и доказује да ће му произвођач испоручивати
предметна добра.

Комисија

_______________________________
Никола Бунчић, ецц, члан

______________________________________
Сава Крендић,дипл. ецц члан

____________________________
Мирјана Бокан, дипл. правник, члан
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