
Наручилац: Дом здравља „Земун“  
Број:03/4183 
Датум: 23.12.2016. године. 

На основу члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник 
РС”бр.124/2012”,14/2015 и 68/2015)  

Питање заинтересованог лица(потенцијалног понуђача) од 23.12.2016. 

године. 

Molim Vas za pojasnjenje dodatnih uslova za tonere: 
1. Navodite da toneri I riboni treba da su proizvedeni u skladu ISO standardima, medjutim riboni 
ne podlezu standardu ISO19752, odnosno ISO19798, te Vam molim da za ribone izbacite 
napomenute standarde I da se trazi da od proizvodjaca ribona kao I za laserske tonere potvrda da 
se riboni proizvode u skladu sa ISO9001 I ISO14001, kao I da se priloze vazeci sertifikati na dan 
otvaranja ponuda overeni od strane proizvodjaca. 
2. U tenderskoj specifikaciji imate I inkjet kertridze, pa da bi se zastitili od nekvalitetnih molim Vas 
da dodate da se I oni proizvode u skladu sa ISO 9001 I ISO14001, kao I da se priloze vazeci 
sertifikati na dan otvaranja ponuda overeni od strane proizvodjaca. 
Ako trazite za laserske kertridze odredjeni kvalitet, pretpostavljam da je u Vasem interesu da 
dobijete kvalitetne I ribone I inkjet kertridze I da cete uvaziti moju sugestiju. 
Shodno zakonu molim Vas da mi potvrdite prijem email-a. 
Srdacan pozdraV! 
____________________________________________________________ 
Број:03/4183-2 
Датум: 26.12.2016. године. 

На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник 
РС”бр.124/2012” ,14/2015 и 68/2015)  

Одговор заинтересованом лицу(потенцијалном понуђачу): 

Поштовани, 

У складу са Вашим захтевом Комисија за јавну набавку мале вредности 24-12/16 
„Тонери и рибони“извршиће измену конкурсне документације у делу захтеваних 
сертификата у предметној набавци. 
 Наручилац ће у наведеном случају поступити сходно члану 63.став 5. Закона о 
јавним    набавкама. (Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 

осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да 

продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за 

подношење понуда). 

 

С поштовањем, 

Комисија за  ЈН 24-12/16 „Тонери и рибони“ 


