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Одговори на питања у вези јавне набавке ЈН 8/2018 „Тонери за штампаче марке 
Lexmark“ 
 
Питање 1: У спецификацији имате 13 позиција од чега су две позиције (7 и 8) новији уређаји и 
за њих тонер и drum, а остало веома стари уређаји. Који критеријум вас је руководио да само за 
позиције 3 и 6 тражите репроизведене тонере а за остале не, па чак и за позиције 2 и 5 што су 
фотокондуктори за тражене репроизведене тонере (3 и 6)? 

 

Питање 2: Ако сте навели стандарде којима понуђачи доказују да су тражени репроизведени 

тонери идентични оригиналним, зашто је немогуће да и за остале позиције а за уређаје који су 

вам ван гарантног рока понуђачи не могу да понуде репроизведене тонере? Што је иначе у 

складу са ЗЈН, ако ви сматрате да није молим вас да ми кажете по ком члану ЗЈН то није могуће? 

Ја сматрам да ЗЈН у члану 71 став 3 јасно каже да је то исправно и могуће. 

Питање 3: За репроизведене тонере тражите да понуђач мора да достави стандарде ISO 19752, 

ISO 19798, групу стандарда DIN 33870 1/2 и LGA. 

ISO 19798 је стандард за испитивање квалитета отисака и броја одштампаних страна за колорне 
тонере. ISO 19752 је стандард за испитивање квалитета отисака и броја одштампаних страна за 
моно-црно беле тонере. DIN 33870 ½ је група стандарда који се односе на захтеве, тестове које 
треба да испуне репроизведени тонер кертриџи (број одштампаних страна, здравствена 
безбедност тонера и тонер праха, начин обележавања и паковања). Све ово није баш јасно 
дефинисано у тендерским захтевима па вас молимо да уважите примедбе и захтеве које испод 
износимо. 
Дакле, прва два ISO 19798 и 19752 су стандарди а стандарди се не могу доставити већ се мора 
доставити доказ којим се примена ових стандарда на одређеној касети потврђује, тај доказ је 
дефинисан самим овим ISO 19798 и 19752 стандардима и то је ISO извештај о обављеном 
тестирању, за ове стандарде не постоји сертификат па се не може уопштено издати сертификат 
за све тонере да испуњавају тражене стандарде већ се за сваки производ из спецификације 
издаје појединачни ISO REPORT (ИЗВЕШТАЈ). То опет значи да ако добијете тражени ISO 19752 и 
ISO 19798 на једној страни у облику сертификата морате знати да се ради о класичном 
фалсификату па вас молим да и сами то проучите на интернету и након тога извршите измену 
документације и то у смислу да се као доказ да су понуђене касете произведене у складу са ISO 
19798 и 19752 морају доставити ISO извештаји у складу са стандардима ISO 19798 и 19752 и да 
исти морају бити оверени печатом и потписом самог произвођача понуђених тонера. 
Како је DIN 33870 ½ група стандарда  немогуће је да вам их неко достави у облику стандарда 

јер су то стандарди који се примењују при производњи тонер касета  а доказ да су ти стандарди 

и примењени никако не могу бити „потврде“ или „сертификати“ на једном листу папира јер се 

опет ради о класичном фалсификату, DIN 33870 се не сертификује за компанију и једини 

исправан доказ који ће вам потврдити да произвођач понуђених тонер касета примењује све 

стандарде из групе стандарда које прописује DIN 33870 ½ је да вам се достави DIN 33870 ½ 

AUDIT REPORT он представља извештај о инспекцијском надзору од стране овлашћених DIN 

33870 ½ AUDITORA где се тачно види шта је све тестирано и потврђено као примењено, наравно 
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свака страна извештаја мора бити оверена и од стране самог произвођача као доказ о 

валидности приложеног документа. Молимо вас да и сами то проучите на интернету и у складу 

са тим измените тендерску документацију у смислу да се као доказ да су понуђена добра 

произведена у складу са DIN 33870 ½ стандардима достави DIN 33870 ½ AUDIT REPORT 

(ИЗВЕШТАЈ) који мора бити оверен од стране самог произвођача понуђених тонер касета. 

LGA је испитивање тонер праха на штетне супстанце при самом раду у одређеном штампачу и 

при контролисаним условима, Доказ да су тонер касете тестиране према LGA јесте LGA 

сертификат, међутим битно се разликује тестирање моно и колор тонер касете. Дакле молимо 

вас да измените конкурсну документацију у смислу да се као доказ да произвођач поседује LGA 

сертификат достави LGA сертификат за најмање једну групу колорних и једну групу 

монохроматских тонер касета. 

Одговор на питања 1, 2 и 3: Наручилац је дефинисао техничке спецификације и додатне 

услове према одредбама Закона о јавним набавкама и према својим специфичним потребама 

како би се процес рада вршио неометано. Наручилац у свему остаје при својим захтевима из 

конкурсне документације. 

 

Питање 4: За оригиналне тонере тражите потврду произвођача или потврду представништва 

произвођача тонера па вас молим за одговор на следеће: Шта сматрате као представништво 

произвођача, да ли само нешто од наведеног или све наведено и молим разјашњење зашто 

сматрате да нешто јесте а нешто није представништво произвођача. Званични дистрибутер 

тонера за Lexmark штампаче без обзира у којој земљи света се налази (ЗЈН није територијалан 

само за Србију). Званични партнер тонера за Lexmark штампаче, Партнер-трговац који са 

званичним дистрибутером Lexmark тонера има потписан и активан уговор о купопродаји тонера 

за штампаче. 

Одговор 4: Наручилац као доказ испуњења техничког капацитета тражи потврду произвођача 

или представништва произвођача тонера Lexmark. Представништво произвођача је правно лице 

које је основао произвођач тонера Lexmark (локална канцеларија произвођача Lexmark).  

  

 

 

 

 

 Комисија за јавну набавку 

 

           

 

                                                                                                  


