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П Е Ћ И Н Ц И

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС“, бр.
124/2012 и 14/2015) Комисија за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности
даје следеће одговоре
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
у вези ЈН број: 404-25/2015-III
Набавка канцеларијског материјала
ПИТАЊЕ
Молимо вас да дефинишете на који начин одређујете класу понуђених узорака?
ОДГОВОР
Класа узорака се одређује на следећи начин:
-За артикле означене звездицом I класа је оно што је тражено конкурсном документацијом у
у поглављу VIII Обрасцу структуре цене са упутством како да се попуни, II класа је
еквивалент траженом, а III класа су остале робне маркe.
ПИТАЊЕ
За тонере нисте дефинисали квалитет, и нисте користили стандардизовану
терминологију, неопходну за спроводјење јавне набавке, и то на следећи начин:
Терминологија која се односи на -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,
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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.
ОДГОВОР
Понуђачи су обавезни да за Тонере који су у поглављу VIII Обрасцу структуре цене са
упутством како да се попуни, наведени под редним бројем. 82-98, искажу цене за тонере који
су OEM (Original Equipment Manufacturer)-Назив за оригиналне тонере, кертриџе и рибоне који
су нови и произведени од произвођача опреме.
ДОСТАВИТИ:
- На Портал јавних набавки
- На Веб страници наручиоца

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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