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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење 2 у вези поступка јавнe набавкe мале вредности - Биротехничка опрема рециклажа тонера, Бр. XI-13-404-143/2020

Наручилац је дана 11.08.2020. године, путем електронске поште примио захтев за додатним
појашњењем везано за јавну набавку мале вредности - Биротехничка опрема - рециклажа тонера, Бр. XI13-404-143/2020, које гласи:
“ а/ пошто су питању ремонтовани тонери
питање и пример:
ако будемо приложили сертификате иностране фирме за моделе тражене конкурсном документацијом да
ли то значи: - ми преузмемо празну тонер касете модел hp 5950a black hp 4700 /која је обележена са
ваше стране/пошаљемо у земљу где се врши ремонтовање исте тонрер касете и вратимо вам исту
ремонтовану тонер касету /обележену са ваше стране/ , да ли у том случају су потребан докумунт о
кретању отпада који се односи на моделе из конкурсне документације, како бих брже транспортовали
тонере у иностранство EU.

б/тражите ремонтоване тонере PA-210 /PA 2500W/
питање и пример:
ауторизовани дистрибутер У Републици Србији или произвођач штампача PA -210 /PA 2500 W/ даје
овлашћеној фирми/у Србији или било којој земљи/ да може да ремонтује тонер PA -210 /PA 2500 W/
да ли та фирма мора да поседује све стандарде који су наведени у конкурсној документацији.
ц/питање и пример:
или тражите замену празних тонера PA-210 /PA 2500W новим оригиналним тонерима у том случају би
требали да раздвојите партије пошто си од редног броја 1-63 у питању ремонтоване тонер касете а
ставка 64 је оригиналн тонер
д/да ли је потребно да фирма која у Србији врси ремонт празних тонера поседује простор од 70
квадратних метара минимум. „

Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следећи одговор:
а) не захтевамо исту касету него одговарајућу ремонтовану, документ о кретању отпада тражимо за
тонер касете дате на рециклажу, а не на ремонт
б) произвођач ремонтованих тонер касета мора да поседује тражене сертификате
ц) не захтевамо оригиналне тонере али их прихватамо као одговарајуће по квалитету
д) обавезни и додатни услови су наведени у конкурсној документацији
Комисија по решењу бр. XI-13-404-143/2020

