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 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац Град Сомбор доноси, 
 
 

    ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
                    Набавка тонера и рибона за потребе Градске управе 
                                                        Града  Сомбора   
                               
  Питање: 
 
       У делу конкурсне документације додатни услови  (стр 8 од 42) под тачком               
2. Пословни капацитет од понуђача се тражи поседовање стандарда ОHSAS 
18001:2008. 
    Сматрамо да је наведени захтев дискриминаторски. 
  
    Одговор: Наручилац остаје код захтева из конкурсне документације 
      
     Питање: 

 
       2. Шта је предмет јавне набавке испорука тонера или је предмет јавне набавке 
испорука тонера са преузимањем истрошених касета.  
 
    Одговор: 
 
        Предмет јавне набавке је испорука тонера са преузимањем истрошених 
касета. Понуђач је у обавези да испуни услове који су тражени конкурсном 
документацијом. 
 
    Питање: 
У конкурсној документацији  није наведен квалитет добара која желите да 
набавите. На тржишту постоје ОЕМ (оригинални тонери) репроизведени тонери , 
ФОР;УСЕ тонери и пуњени тонери, који се између себе разликују по квалитету 
отиска, броју одштампаних страна, здравственој сигурности, гарантном року итд. 
   Који квалитет се тражи у конкурсној документацији јер је велика разлика како у 
квалитету тако и у цени? 
 
     Одговор 
 
Наручилац захтева од понуђача испоруку ОЕМ и / или РЕПРОИЗВЕДЕНЕ тонере 
 
1. ОЕМ (Original Equipment Manufacturer) – Назив за оригиналне тонере, кетриџе и 
рибоне који су нови и произведени од произвођача опреме. Понуђач је дужан да их 
испоручују у оригиналном фабричком паковању са приложеном декларацијом уз свако 
паковање, са холограмом, заштитном налепницом у зависности од ОЕМ произвођача. 
Понуђена добра морају бити потпуно безбедна и конфорна за употребу. Понуђена добра 
морају бити у складу са препорукама произвођача опреме о употреби оригиналних 



резервних тонера и рибона. Понуђена добра морају бити оригинални производи, исти 
морају бити произведени од стране произвођача опреме. Отисак на папиру мора бити јасан 
и без мрља. Уколико понуђач понуди производе који нису произведени од стране 
произвођача опреме, понуђач је дужан да поднесе доказ да је понуђени производ признат 
од стране произвођача опреме као потпуно компатибилан. Понуђач је дужан да гарантује 
квалитет испоручених добара у складу са важећим прописима и стандардима произвођача 
добара.  
2.   Репроизведени тонери и кертриџи – (називају се још и Rebuild, индустријски 
обновљени, индустријски ремонтовани, репроизведени и др.) је назив за ОЕМ тонере, 
кетриџе и рибоне који су већ једном били искоришћени али су индустријским 
технолошким процесом обнове (расклапање, чишћење, замена виталних делова, 
пуњење...) доведени у стање квалитетне и безбедне поновне употребе, индентично ОЕМ 
производу. То су производи са сопственом робном марком и произведени уз строго 
поштовање јасно дефинисаних и потврђених важећих стандарда који обезбеђују њихово 
квалитетно оспособљавање за поновну и безбедну употребу. Добра која се нуде не смеју 
имати недостатке настале из дизајна, материјала или израде или неког чина или пропуста 
понуђача а које би се могле развити нормалном употребом добара. Отисак на папиру мора 
бити јасан и без мрља. Понуђени РЕПРОИЗВЕДЕНИ тонери потребно је да буду 
произведени од стране произвођача који послује у складу са ИСО 9001:2015 стандардом 
или „одговарајућм" и ИСО 14001:2015 стандардом или „одговарајућм“, и чији производи 
су произведени у складу са ДИН 33870 1/2 или „одговарајући", ИСО/ИЕЦ 19798 или 
„одговарајући" ИСО/ИЕЦ 19752 или „одговарајући", стандардима и поседују СТМЦ или 
„одговарајући"  и ЛГА или „одговарајући" сертификат. 

Као доказ да произвођач понуђених тонер касета поседује тражене сертификате 
потеребно је приложити копије следећих докумената: 

• Копију сертификата ИСО 9001:2015 или одговарајуће; 
• Копију сертификата ИСО 14001:2015 или одговарајуће; 
• Копије ИСО 19752 извештаја и ИСО 19798 извештаја за одређивање капацитета 

штампе црно белих тоиера, односно за одређивање капацитета тонера у боји, за 
сваки понуђени мидел тонер касете. 

• Копију сертификата СТМЦ или одговарајуће. 
• Копију ДИН 33870 1/2 извештаја или одговарајуће. 
• Копију ЛГА сертификата или одговарајући најмање за једну групу 

монохроматских и једну групу колор тонер кетриџа. 
• Оверена изјава произвођача тонер кетриџа да су тонери израђени у складу са 

RЕАСН регулативом Европске комисије о хемикалијама и њихово безбедно 
коришћење (ЕС 1907/2007). 
 

Као доказ оригиналности стандарда и сертификата потребно је да сва приложена 
документа буду оверена од стране произвођача добара. 
Понуђач је дужан да уз понуду достави Безбедоносни лист за сваки производ из 
спецификације, оверен од старне произвођача, у складу са Чланом 13. ЗЈН (Сл.Гласник 
РС 124/15,14/15,68/15) а ако је производ из ЕУ, понуђач је дужан да уз понуду достави 
SDS (safetu data sheet) за сваки производ из спецификације, како би потврдио да је 
производ безбедан по људе и животну средину. 
Понуђач је дужан да уз понуду за сваку ставку репроизведених тонера достави 
произвођачку спецификацију са техничким карактеристикама које минимално морају 
да садрже следеће податке: ко је произвођач понуђених добара, назив понуђеног добра и 
капацитет одштампаних листова. У супротном понуда ће бити неприхватљива са битним 
недостацима. 
Уколико понуђач није произвођач понуђених тонера, понуђач је дужан да уз понуду 
достави и Изјаву произвођача репроизведених тонера да понуђач може да нуди 
репроизведене тонере произвођача наведеног у понуди и користи њихове сертификате и 
стандарде. 

Понуђач је у обавези да од Наручиоца, у периоду важења уговора, периодично, 
сукцесивно, преузме отпадне коришћене тонер касете од ласерских штампача и да за 



преузимање истих поседује адекватну дозволу или Уговор са предузећем које поседује 
исту у складу са позитивним законским прописима. 
 
Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: 

 
Квалитативни и квантитативни пријем добара као и пропратне документације 

вршиће се у просторијама седишта Наручиоца, у присуству представника добављача. 
Уколико Наручилац констатује евентуалну квантитативну или квалитативну 
неусаглашеност, мора о томе сачинити записник и доставити га добављачу, без одлагања. 

Добављач је дужан да приликом сваке појединачне испоруке у складу са добијеном 
наруџбеницом, испоручи добра која у потпуности одговарају подацима датим у понуди. 
Испоручена добра морају бити апсолутно безбедна и комфорна за употребу. 

У случају да се приликом квалитативне и квантитативне контроле (у току пријема и 
након пријема – недостаци који се нису могли уочити у редовном поступку контроле 
приликом пријема),  испоручених добара установи да иста не одговарају подацима датим у 
понуди, добављач је дужан да у року од 3 дана изврши замену испорученог добра. 

Наручилац  ће приликом сваке испоруке оригиналних тонера вршити проверу 
аутентичности  проверавањем заштитне холограмских налепница и бројева које се налазе на 
самој налепници уз помоћ званичних апликација од стране произвођача оригиналних 
тонера. 

У случају било каквог неслагања Наручилац ће саставити Записник о рекламацији и 
доставити понуђачу. Понуђач је дужан да у року од 5 дана од дана пријема Записника о 
рекламацији изврши замену спорних тонера. 

Понуђач који нуди репроизведене тонере дужан је да достави уз понуду изјаву о 
гаранцији или гаранцију за репроизведене  тонере издату од стране произвођача, која ће 
бити саставни део уговора о јавној набавци, насловљену на Наручиоца.  

 
 
Све додатне информације могу се добити од особе за контакт: 

             Славица Сузић, 025/468-182, ssuzic@sombor.rs 


