Брпј: 020-30-7/7
Датум: 06.01.2017. гпдине
Дпдатне инфпрмацијe/ппјашоеоа брпј 1
у вези Кпнкурсне дпкументације за јавну набавку дпбара – Тпнери,
редни брпј набавке: ЈНМВ 7/17
Нарушилац је дана 05.01.2017. гпдине пд заинтереспванпг лица, путем е-маила, примип
Захтев за дпдатним инфпрмацијама и ппјащоеоима Кпнкурсне дпкументације за јавну набавку
дпбара – Тпнери, редни брпј набавке: ЈНМВ 7/17, у пквиру кпјих су тражена следећа ппјащоеоа:

ПИTAОE 1: Дa ли имa прeузимaоa прaзних тoнeрa?
OДГOВOР 1: Нарушилац је Кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну набавку, у делу 2.1.
Врста, спецификација, кплишина и ппис дпбара кпја су предмет јавне набавке на страни 7/52
пдредип да псим вреднпсти дпбара из спецификације цена пбухвата и трпщкпве исппруке,
трансппрта, утпвара, истпвара, пакпваоа и ппмпћних и защтитних средстава пптребних да се
спреше пщтећеоа или губитак дпбара, трпшкпве преузимаоа празних тпнер касета кап и све
друге неппменуте трпщкпве неппхпдне за реализацију предметнпг угпвпра, кап и да је дпбављаш
дужан да пд Нарушипца, приликпм сваке исппруке, преузима празне тпнер касете и пдлаже их у
складу са Закпнпм п управљаоу птпадпм („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10).
ПИTAОE 2: Дa ли су пoтeнциjaлни дoбaвљaши у oбaвeзи дa пoсeдуjу вaжeћe дoзвoлe зa
сaкупљaоe, трaнспoрт, трeтмaн и приврeмeнo склaдищтeоe лaсeр тoнeр кaсeтa и инк-jeт
кeртричa? Ви у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи зaхтeвaтe рeфaбрикoвaнe/рeциклирaнe/рeпрoизвeдeнe
лaсeр тoнeр кaсeтe и инк-jeт кeртричe. Рeфaбрикoвaоe/рeциклирaоe/рeпрoизвoдоa
пoдрaзумeвa трeтирaоe прaзних лaсeр тoнeр кaсeтa и инк-jeт кeртричa a зa тo je Зaкoнoдaвaц
прeдвидeo дoзвoлу зa трeтмaн и склaдищтeоe, тaкoђe, рeфaбрикoвaни тoнeри и инк-jeт кeртричи
су трeтирaни oтпaд a Зaкoнoдaвaц je прeдвидeo дoзвoлу зa сaкупљaоe и трaнспoрт (Зaкoн o
упрaвљaоу oтпaдoм СГ.РС. 36/2009, 88/10, 14/16). Moлимo Вaс дa у склaду сa Зaкoнoм испрaвитe
Вaщу кoнкурсну дoкумeнтaциjу и oд пoнуђaшa зaхтeвaтe вaжeћe дoзвoлe зa сaкупљaоe, трaнспoрт,
трeтмaн и склaдищтeоe лaсeр тoнeр кaсeтa и инк-jeт кeртричa.
OДГOВOР 2: Пoтeнциjaлни дoбaвљaши су у oбaвeзи дa пoсeдуjу вaжeћe дoзвoлe зa сaкупљaоe,
трaнспoрт, трeтмaн и склaдищтeоe неппаснпг птпада на теритприји Републике Србије, најмаое за
индексни брпј 08 03 99. Нарушилац је у пвпм делу изврщип измену Кпнкурсне дпкументације.
ПИTAОE 3: Дa ли су пoтeнциjaлни дoбaвљaши у склaду сa Прaвилникoм РС o испитивaоу
мaтeриjaлa (лaсeр тoнeр кaсeтa и инк-jeт кeртричa)? Прaвилник o кaтeгoриjaмa, испитивaоу и
клaсификaциjи мaтeриjaлa СГ.РС. 56/10
OДГOВOР 3: Питаое није јаснп.
Овп се ппјащоеое, схпднп шлану 63. став 3. Закпна п јавним набавкама, пбјављује на
Ппрталу јавних набавки и интернет страници Нарушипца.
Kпмисијa за јавну набавку
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