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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 
124/12, 14/15 и 68/15), указивања заинтересованог лица на неправилности Конкурсне 
документације, Комисија за јавну набавку сачињава Додатна појашњења Конкурсне 
документације за ЈНМВ бр. 36/2018, објављене дана 23.10.2018. године на Порталу 
јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, како следи: 
 
 

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
ЈНМВ ДОБАРА бр. 36/2018 

ТОНЕРИ ЗА ШТАМПАЧЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ 

 
*1. питање:  
 

 



Одговор: 
 
Увидом у јавне набавке Наручиоца од прошле године, може се утврдити да је 
Наручилац добио потпуно идентично питање везано за јавну набавку тонера и да је 
објавио Додатно појашњење конкурсне документације. 
 
Наручилац – Општинска управа општине Инђија направила је спецификацију за тонере 
спрам својих потреба (поседовања и старих и нових модела штампача), а у складу са 
тренутним стањем на тржишту. 
 
На страни 6. Конкурсне документације под редним бројевима 7. и 8. Наручилац је 
прописао: 
„7. У случају да понуђач нуди заменске тонере потребно је да за сваки бренд који 
ће испоручивати заменске тонере, уз своју понуду достави стандарде: ISO 9001, 
14001, STMC, као доказ да се производња тих тонера одвија у складу са тим 
стандардима. Такође, тонер касете морају бити потпуно нове и својим 
капацитетом, паковањем и карактеристикама морају бити идентичне ОЕМ 
производу.“ 
„8. Тонери, кертриџи и рибони, чији је произвођач HP, Lexmark, Canon, Panasonic, 
морају бити оригинални производи датих произвођача, чија контрола се врши 
при свакој испоруци истих. 
Самим достављањем тражених стандарда, може се видети које тонере нуди 
понуђач (тј. од ког произвођача). 
 
Такође, у моделу уговора је дефинисано на који начин се врши испорука и 
примопредаја као и контрола  добара, а наручилац је предвидео и достављање менице 
за добро извршење посла од изабраног понуђача.   
 
Оргинално писмо произвођача тонера  којим се овлашћује понуђач и ауторизација није 
потребна.   
 
 
 
*Рок за подношење понуда за ЈНМВ бр. 36/2018 остаје непромењен: 01.11.2018. године 
до 10 часова. 
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                                                                                                 бр. 36/2018 
 
 
 
 
 
Објавити: 
  
- на Порталу јавних набавки  www.ujn.gov.rs/portal 
- на интернет страници Наручиоца  www.indjija.net 

http://www.indjija.net/

