
 
Република Србија 

АПЕЛАЦИОНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ 

Број: IV-СУ-29-35/16 

Дана: 15.04.2016.године 

К р а г у ј е в а ц 

 

 

 

                                                                                   Понуђачима у поступку 

                                                                                   јавне набавке број 3/16 

 

 

 

Предмет: Допунско појашњење конкурсне докуметације за јавну набавку 

3/16.  

 
 

 ПИТАЊЕ: 

 

1.С обзиром да је конкурсна документација за партију 2 у смислу цена нејасна, 

односно лоше дефинисана, молим наслов да нам одговори да ли у цену понуде за 

рециклажу тонера треба укључити све резервне делове који су потребни за  

функционални рад  тонера, односно штампача или  ће се потребни резервни делови  

(бубањ,чистач бубња, магнетни ваљак,ПЦР ваљак…) по потреби накнадно 

фактурисати у складу  са ценовником  понуђача?  

 

ОДГОВОР: 

 

Понуђач је дужан да рециклира тонер тако да омогући правилан рад штампача који 

мора да штампа број страна који је тражен техничком спецификацијон наручиоца. 

Понуђач мора да поштује и гарантни рок који је тражен да понуђач наведе у 

конкурсној документацији (наручилац је тражио минимум 6 месеци гарнције). Ако 

је из неког разлога тонер касета оштећена или захтева замену истрошених делова, 

понуђач ће се накнадно обратити наручиоцу ради узимања исправне тонер касете. 

 

 

ПИТАЊЕ: 
 

2. Да ли је за ЈНМВ 3/16 понуђач обавезан да има дозволу за скупљање  и 

транспорт  неопасног  отпада (ласер тонер касета)? 
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ОДГОВОР: 

 

Понуђач који подноси понуду за партију број 2-рециклирање тонера је обавезан да 

достави наручиоцу дозволу за сакупљање и транспорт неопасног отпада како је и 

тражено конкурсном документацијок наручиоца.  

 

ПИТАЊЕ: 
 

3. Да ли је за ЈНМВ 3/16 понуђач обавезан да има дозволу  за складиштење  и 

третман у складу  са Законом о управљању отпадом (ласер тонер касета)? 

 

ОДГОВОР: 

 

Конкурсном документацијом наручиоца није тражена дозвола  за складиштење  и 

третман. 

Заступник понуђача потписије изјаву (прилог бр. 1 у конкурсној документацији 

наручиоца) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је понуђач 

(тачка број четири изјаве понуђача) поштовао обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуда. 

 

ПИТАЊЕ: 
 

4. Да ли је за ЈНМВ 3/16 понуђач обавезан да досатви важећи извештај о 

испитивању ласер  тонер  касета и третман у складу са Законом о управљању  

отпадом (ласер тонер касета)? 

 

ОДГОВОР: 

 

Конкурсном документацијом наручиоца није тражено да се достави извештај о 

испитивању. 

Понуђач је у обавези да поступа у складу са важећим прописима РС што гарантује 

потписаном изјавом законског заступника понуђача (прилог број 1) која је саставни 

део конкурсне документације.  

 

 

ПИТАЊЕ: 
 

5. Да ли је за ЈНМВ 3/16 понуђач приликом преузимања тонер касета на рециклажу  

(третман)  обавезан да достави  документ о  кретању отпада  (ДКО) у складу са 

Правилником о кретању отпада (Службени гласник РС 72/2009, Службени гласник 

РС 114/2013)? 
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ОДГОВОР: 

 

Конкурсном документацијом наручиоца није тражено да се достави (ДКО) 

документ. 

Понуђач је у обавези да поступа у складу са важећим прописима РС што гарантује 

потписана изјава законског заступника понуђача (прилог број 1) која је саставни 

део конкурсне документације.  

 

ПИТАЊЕ: 
 

6. Да ли је ЈНМВ 3/16 понуђач дужан да тонер касете испоручује  са заштитном 

заптивном траком  која се пре убацивања тонер касете  у штампач  извлачи да би 

иста била у функцији  и да ли тонер касета  мора да је  упакована  у заштитну ПВЦ 

фолију црне или тамне боје, односно у заштитну  транспортну  кутију којој се 

налази картонски  или најлонски уложак  који у транспорту штити касету од 

оштећења? 

 

ОДГОВОР: 

 

Понуђач je у обавези да наручиоцу испоручи уговорено добро у сладу са важећим 

прописима РС што гарантује потписаном изјавом (прилог бр. 1) која је саставни део 

конкурсне документације наручиоца.   

 

 

ПИТАЊЕ: 

 

7. Да ли је за ЈНМВ 3/16  понуђач дужан да уз рециклирасну касету испоручује и 

контролну тест страну одштампану на штампачу који користи рециклирани тонер 

као доказ да је тонер тестиран  ради касније  несметане  експлоатације? 

 

ОДГОВОР: 

 

Конкурсном документацијом наручиоца није тражено да се испоручи контролни 

тест. 

 


