Наручилац: Дом здравља „Земун“
Број:03/39
Датум: 06.01..2017. 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 06.01.2017.
године.
“Posto vidim koliki pritisak trpite od polupismenih koji postavljaju pitanja, prete i...osetio sam se
duzan da Vam pomognem u tumacenju ``tretiranja otpada``.
Zainteresovano lice je postavilo pitanje – konstataciju koja je apsolutno netacna:
standardi ISO 19752, 19798na kojima Vi insistirate su isključivo za reproizvedene reciklirane laser
toner kasete i ribone
Standardi ISO19752 I 19798 su test metode na osnovu kojih se odredjuje broj strana koje LASERSKI
TONER KERTRIDZ, monohromatski ili kolorni, moze da odstampa u odredjenim uslovima sa 5%
pokrivenosti strane. Ove standarde koriste kako fabrike koje se bave reciklazom – reproizvodnjom
tako I fabrike koje proizvode kompatibilne tonere kao I sami proizvodjaci tonera koji su proizveli I
same uredjaje(ORIGINALNI TONERI).
Dakle konstatacija da su standardi iskljucivo za reproizvedene reciklirane laser toner kasete je
apsolutno ne tacna, a kao sto sam Vam vec pisao ova test metoda je apsolutno ne primenjiva na
ribone kako se dalje tvrdi.
Takodje,
Apsolutno niste duzni da u konkursnoj dokumentaciji trazite novi dodatni uslov po zakonu, jer
zakon kaze da Vi morate predati otpad nekome ko se bavi time I poseduje integralnu dozvolu za
tretman, transport I lagerovanje, a taj neko ne mora biti buduci dobavljac vec bilo ko I po bilo
kojim uslovima koje dogovorite, pa na primer neke ustanove taj otpad prodaju I sva dobijena
sredstva uplacuju raznim ustanovama kojima je novac preko potreban(decu bez roditeljskog
staranja...)
Molim Vas da shodno mom dopisu, a stojim Vam na raspolaganju za sva dodatna pitanja, izbacite
dodatni uslov iz tenderske dokumentacije koji favorizuje ponudjace koji se bave sakupljanjem,
transportom, lagerovanjem ``otpada``.”
___________________________________________________________
Број:03/39-2
Датум: 09.01.2017. 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 ће извршити проверу Вашег захтева и сходно томе, за предметну
набавку, извршити измену конкурсне документације и продужити рок за
подношење понуда те поступити сходно члану 63.став 5. Закона о јавним
набавкама.
С поштовањем, Комисија за ЈН 24-12/16 „Тонери и рибони“

