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IZJAVE PONUDNIKA 
           * IZPOLNI PONUDNIK 

 

 

Ponudnik: *  

 

Ponudnik označi s križcem kateri material za tiskanje vse ponuja in vpiše proizvajalca materiala za tiskanje. 

 

 Ponujamo*:       Proizvajalca*:  

 ORIGINALNI MATERIAL ZA TISKANJE    

 NADOMESTNI MATERIAL ZA TISKANJE  

 OBNOVLJEN MATERIAL ZA TISKANJE   

 

Ponudnik mora ponuditi vso blago navedeno v seznamu, vendar tako, da lahko za posamezni artikel ponudi 

samo eno izmed vrst materiala za tiskanje (ali originalni ali nadomesten ali obnovljen material). 

 

Ponudnik v obrazcu izpolni podatke označene z * in v stolpcu 3 - Izjavo potrjujemo označi z DA, če izjavo 

potrjuje oz. z NE če izjave ne potrjuje. Pod rubriko »Dokazilo« oz. druge ustrezne rubrike se vpišejo dokazila, 

s katerimi se dokazuje izjava.  

 

NIVO - PONUDNIK  

(izpolnijo ponudniki originalnega, nadomestnega in obnovljenega materiala za tiskanje)  

 
Št. 

pogoja in 

dokazila  

Izjava ponudnika: Izjavo * 

potrjujemo  

DA/NE  

1 2 3 

TP-P1 

  

Status pooblaščenega prodajalca blaga, ki ga ponuja  

 Imamo status pooblaščenega prodajalca za vso blago, ki je predmet naše ponudbe. 

Predmetni status bomo ohranjali ves čas trajanja krovnega okvirnega sporazuma.  

TP-P2 

  

Zagotavljanje dobave enakega materiala za tiskanje 

 

Ves čas trajanja krovnega sporazuma bomo dobavljali enak material za tiskanje, ki je 

predmet ponudbe.  

Ponudnik mora ponuditi vso blago navedeno v seznamu, vendar tako, da lahko za posamezni 

artikel ponudi samo eno izmed vrst materiala za tiskanje (ali originalni ali nadomesten ali 

obnovljen material). 

TP-P3 

  

Registracija zbiralca porabljenih tonerjev / kartuš  

(V primeru, da ponudnik ni registriran, lahko ta pogoj izpolni s podizvajalcem; v tem primeru 

mora predložiti dokumentacijo za podizvajalca. Ponudnik vnese v stolpec 3 tudi katero 

navedbo (TP3/1 ali  TP3/2) izpolnjuje. Prav tako izpolni tudi podatke v stolpcu 2.) 

Navedba:  

Navedba TP3/1:  

Smo registrirani pri Ministrstvu za 

kmetijstvo in okolje kot zbiralec 

porabljenih tonerjev/kartuš. 

Št. registracije 

ponudnika: *  

Povezava na 

spletno stran: *   

Navedba TP3/2:  

Pogoj registriranega zbiralca 

porabljenih tonerjev /kartuš 

izpolnjujemo s podizvajalcem, ki 

je registriran pri Ministrstvu za 

kmetijstvo in okolje.  

Št. registracije 

podizvajalca in 

navedba 

podizvajalca: * 

 

Povezava na 

spletno stran: *   

TP-P4 Odvoz in recikliranje praznega materiala za tiskanje  
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Št. 

pogoja in 

dokazila  

Izjava ponudnika: Izjavo * 

potrjujemo  

DA/NE  

1 2 3 

  Brezplačno bomo odpeljali in poskrbeli za recikliranje praznega materiala za tiskanje z 

lokacij naročnika ter poskrbel za vso potrebno spremljajočo dokumentacijo. Naročniku 

bomo predali potrdilo (evidenčni list), da smo material za tiskanje prevzeli in ga bomo 

oddali v recikliranje.  

TP-P5  Dostava evidenčnih listov  

 
V imenu naročnika bomo evidenčne liste dostavljali na ARSO. 

TP-P6 Izročitev listine - tehnična dokumentacije v skladu z ZEKEM 

 Naročniku bomo izročili vse listine – tehnično dokumentacijo, ki spremljajo dobavo, listine 

o recikliranju materiala ter varnostne listine v skladu z ZKEM.  

TP-P7 Sprejem neuporabljenega materiala za tiskanje 

 Sprejeli bomo vrnjen neuporabljen material za tiskanje, ki mu še ni potekel rok uporabe, v 

nepoškodovani embalaži ter zanj izstavili dobropis, kadar bo naročnik določen tiskalnik, 

zaradi okvare, iztrošenosti ali drugih razlogov, prenehal uporabljati 

TP-P8 Način naročanja 

 

Seznanjeni smo, da bo naročnik vzpostavil svoj centralni sistem elektronskega naročanja 

materiala za tiskanje ter ob posameznih naročilih pripravil naročilo v excel tabeli, ali xml 

datoteki ali txt datoteki.  

Zagotavljamo in jamčimo, da bomo zagotovili prevzem podatkov posameznih naročil od 

naročnika v obliki:  

Ponudnik označi v kateri obliki bo zagotovil prevzem podatkov*      

EXCEL TABELI* XML DATOTEKI* 
TXT DATOTEKI* 

  

DA      NE  DA      NE  DA     NE  

TP-P9 Kritje škode 

 

Zagotavljamo in jamčimo, da bomo v  primeru nastale škode krili vse stroške popravil in 

poravnave škode pri naročniku (popravila oz. stroške vzpostavite tiskalnika v stanje pred 

okvaro oz. nabava novega tiskalnika), če bo pooblaščeni servis proizvajalca naprave 

ugotovil, da je do škode prišlo zaradi uporabe neustreznega ali nekvalitetnega materiala za 

tiskanje; Jamstvo velja tudi po izteku pogodbe – dokler velja garancija za toner/kartušo. 

Strinjamo se, da popravilo tiskalnika izvede naročnikov pooblaščen serviser. 

 

NIVO - PONUDNIK OBNOVLJENEGA MATERIALA ZA TISKANJE - izpolni ponudnik 

obnovljenega materiala za tiskanje:  

 
Št. 

pogoja in 

dokazila  

Izjava ponudnika: Izjavo 

potrjujemo *  

DA/NE  

1 2 3 

TP-

P10 

Članstvo v organizaciji: ETIRA, ITC, STMC   

 Proizvajalec (izvajalec obnavljanja) obnovljenega materiala za tiskanje je član:  

 ETIRA (European Toner and Inkjet 

Remanufacturers Association) 

Št. registracije in 

naziv dokazila * 
 

 ITC (International Imagaing Technology 

Council) 

Št. registracije in 

naziv dokazila * 
 

 STMC (Standardized Test Methods 

Committee) 

Št. registracije in 

naziv dokazila * 
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NIVO - OPREMA  

(izpolni ponudnik originalnega, nadomestnega, obnovljenega materiala za tiskanje) 

 
Št. 

pogoja in 

dokazila  

Izjava ponudnika: Izjavo 

potrjujemo *  

DA/NE  

1 2 3 

TP-O1 Avtorske, industrijske in patentne pravice  

Zagotavljamo in jamčimo, da ves ponujen material za tiskanje ne krši nobenih 

avtorskih, industrijskih in patentnih pravic na območju Republike Slovenije in Evropske 

unije v skladu s zakonodajo Republike Slovenije in Evropske unije. 

TP-O2 Okoljevarstveni standard  

Zagotavljamo in jamčimo, da ima proizvajalec ponujenega materiala za tiskanje 

veljaven okoljevarstveni in kakovostni standard ISO 14001 ali enakovreden standard. 

 ISO 14001 
Št. certifikata 

in izdajatelj: * 
 

 

 

Vpišite naziv dokazila* 

    

 
Št. certifikata 

in izdajatelj:  * 
 

 

Vpišite enakovreden standard Vpišite naziv dokazila* 

TP-O3 Ustreznost tehničnim zahtevam  

Izjavljamo in jamčimo, da  vso blago popolnoma ustreza tehničnim zahtevam 

naročnika. 

TP-O4 Vgrajen kompatibilni čip za ustvarjanje poročil  

Zagotavljamo in jamčimo, da ima dobavljen material za tiskanje ima vgrajen čip s 

sposobnostjo ustvarjanja poročil o stanju tiskalnika in tonerja/kartuše, in sicer:  

 prva inštalacija/zadnji dan uporabe,  

 število vseh natisnjenih strani,  

 odstotek še preostalega materiala za tiskanje,  

 obvestilo o nizkem stanju materiala za tiskanje oz. o praznem potrošnem materialu 

(pogoj velja za ves ponujen material (originalni, nadomestni in obnovljen, razen za tisti 

originalni material, ki čipa ne  vsebuje) 

Vgrajeni čipi so kompatibilni z naročnikovim obstoječim sistemom HP WebJet Admin 

s katerim naročnik nadzoruje statuse, ki se nanašajo na nivoje materiala za tiskanje 

(barve, prahu) v celem času trajanja materiala za tiskanje (barve, prahu) – do izpraznitve.  

TP-O5 Embalaža in oznake na embalaži   

Zagotavljamo in jamčimo, da vsa embalaža za ponujen material za tiskanje vsebuje 

naslednje:  

 ekološke oznake s področja ravnanja z odpadno embalažo (mobiusova zanka / 

trikotnik s puščicami)  

TP-O6 Ustrezna embalaža   

Zagotavljamo in jamčimo, da je in bo ves čas trajanja krovnega sporazuma, vso 

ponujeno blago pakirano v ustrezno embalažo (v statično zaprtih vrečkah).  

Na vsaki embalaži (škatli) je razvidno:    

 ime proizvajalca 

 država porekla 

 koda artikla  

 opis produkta v slovenščini ali v kateremkoli uradnem jeziku EU z navedbo vrste 

materiala za tiskanje (original, nadomestni, obnovljen),  

 ekološke oznake s področja ravnanja z odpadno embalažo, (mobiusova 

zanka/trikotnik s puščicami) 
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Št. 

pogoja in 

dokazila  

Izjava ponudnika: Izjavo 

potrjujemo *  

DA/NE  

1 2 3 

TP-O7 Ustreznost materiala za tiskanje z zakonom o kemikalijah 

(Ponudnik v primeru, da material za tiskanje v skladu z ZEKOM ne velja za nevaren 

proizvod, obkroži obe navedbi z DA. V primeru, da je material za tiskanje razvrščen kot 

nevaren proizvod, obkroži pri Navedbi TP-O7-1 NE, pri Navedbi TP-07-2, (t.j. , obveznost, 

dostave varnostnih listov v skladu z ZKEM) pa DA ).  

Dodatno še izpolni ali izpolnjuje pogoj (stolpec 3).  

 

TP-O7 Navedba TP-O7-1: 

Zagotavljamo in jamčimo, da ponujen 

material za tiskanje v skladu z Zakonom o 

kemikalijah (Ur. l. RS, št. 110/03 in 

spremembe; v nadaljevanju ZKEM) ni 

razvrščen kot nevaren proizvod in ob 

normalni rabi ne škoduje človeku ali okolju. 

 

 

Pogoj izpolnjen: * 
(obkrožiti) 

DA     NE 

 

Navedba 2:  

Obvezujemo se, da bomo v primeru, da je 

material za tiskanje razvrščen kot nevaren 

proizvod v  roku 3 delovnih dni po sklenitvi 

pogodbe naročniku dostavili varnostni list 

v skladu z ZKEM, pripravljenega na podlagi 

Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 

2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in 

omejevanju kemikalij (REACH) ter Uredbe 

(ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta 

in Sveta z dne 16. decembra 2008 o 

razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi 

ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi 

direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter 

spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 in 

njunih sprememb ter dopolnitev.  

 

 

 

 

Pogoj izpolnjen: * 
(obkrožiti) 

DA     NE 

TP-O8 Izjava o neškodljivosti zdravju  

Zagotavljamo in jamčimo, da proizvodi v plastičnih delih, težjih od 25 g, ne vsebujejo 

zdravju škodljivih snovi, zaviralcev gorenja ali pripravkov, za katere velja eno ali več 

naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz 

zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št.1272/2008: 

 R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Lahko povzroči raka.), 

 R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči genetske 

okvare.), 

 R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),  

 R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu 

otroku.). 

TP-O9  Garancija   

Za ves ponujen material za tiskanje ponujamo 12-mesečna garancijo za brezhibno 

delovanje. Garancija začne teči od vsakokratnega prevzema materiala za tiskanje. 
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NIVO OPREMA - ZA PONUDNIKE NADOMESTNEGA MATERIALA ZA TISKANJE - izpolni  

ponudnik nadomestnega materiala za tiskanje:  

 
Št. pogoja  Izjava ponudnika: Izjavo 

potrjujemo *  

DA/NE  

1 2 3 

TP-O10  Enakovrednost nadomestnega materiala z originalnim  

Zagotavljamo in jamčimo, da je ponujeni nadomestni material za tiskanje povsem 

enakovreden v vseh lastnostih in funkcionalnostih originalnemu materialu za tiskanje, 

tudi po kakovosti in številu izpisanih strani   

TPO10/1 Zagotavljamo in jamčimo, da je ponujeni nadomestni material za tiskanje da je 

izdelan po enaki proizvodni specifikaciji kot originalen material za tiskanje, kar 

pomeni, da je enakovreden material za tiskanje visoko kvaliteten in izpolnjuje vse 

pogoje in zahteve, ki so zahtevani za originalen material za tiskanje. 

TPO10/2 Zagotavljamo in jamčimo, da se ponujeni nadomestni material za tiskanje od 

originalnega materiala za tiskanje razlikuje le v tem, da blagovna znamka materiala 

za tiskanje ni enaka blagovni znamki proizvajalca naprav za tiskanje.  

TPO10/3 Zagotavljamo in jamčimo, da je ponujeni nadomestni material za tiskanje 100 % 

primerljiv artikel, kar pomeni, da je popolnoma nov, originalno zapakiran, ni bil 

obnovljen, ali ponovno napolnjen, po kakovosti in številu izpisanih strani je 

enakovreden originalnemu materialu za tiskanje.  

TP-O11 Standardi  

 Zagotavljamo in jamčimo, da je ves nadomestni material za tiskanje izdelan skladno 

(ustrezno) z  naslednjimi standardi:  

 ISO/IEC 19752:2004 (material za črno bele stroje oziroma naprave za tiskanje)  

 ISO/IEC 19798:2007 (material za barvne stroje oziroma naprave za tiskanje)  

 ISO/IEC 24711:2007 (kartuše) 

 

Dokazilo:* 

 

 

NIVO OPREMA - ZA PONUDNIKE OBNOVLJENEGA MATERIALA ZA TISKANJE - izpolni 

ponudnik nadomestnega materiala za tiskanje:  

 
Št. 

pogoja  
Izjava ponudnika: Izjavo 

potrjujemo *  

DA/NE  

1 2 3 

TP-

O12 

 Kompatibilnost in enakovrednost materiala z originalnim  

Zagotavljamo in jamčimo, da je ponujen obnovljen material za tiskanje obnovljen 

material, katerega ohišje in delo so originalni in je popolnoma kompatibilen in 

enakovreden v vseh lastnostih in funkcionalnostih originalnemu materialu za tiskanje, 

tudi po kakovosti in številu izpisanih strani 

TP-

O13 

Standardi  

Zagotavljamo in jamčimo, da je ves obnovljen material za tiskanje obnovljen skladno 

(ustrezno) z naslednjimi standardi:  

 ISO/IEC 19752:2004 (material za črno bele stroje oziroma naprave za tiskanje)  

 ISO/IEC 19798:2007 (material za barvne stroje oziroma naprave za tiskanje)  

 ISO/IEC 24711:2007 (kartuše) 

Dokazilo:*  
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Št. 

pogoja  
Izjava ponudnika: Izjavo 

potrjujemo *  

DA/NE  

1 2 3 

TP-

O14 

Testiranje in ocena pred obnovo  

Zagotavljamo in jamčimo, da je ponujen obnovljeni material za tiskanje pred obnovo 

testiran oziroma ocenjen, da je ohišje materiala za tiskanje primerno za ponovno 

polnjenje. 

TP-

O15 

Enkratna obnova, enkratno polnjenje  

Zagotavljamo in jamčimo, da je ponujen obnovljen material za tiskanje samo enkrat 

obnovljen in polnjen, kar pomeni samo eno polnjenje na obnovo materiala za tiskanje. 

 

Za podane izjave kazensko in materialno odgovarjamo.  

 

 
Ponudnik nosi kazensko in materialno odgovornost za netočne, zavajajoče in neresnično podane izjave v ponudbeni 

dokumentaciji in v tem obrazcu! 

 

 

 

 
 Pečat       

Podjetje*   Ime, priimek in podpis odgovorne osebe* 

  


