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Vprašanje: kot ponudnika enakovrednih tonerjev in kartuš nas zanima, glede na to, da imate za 

določen tip tiskalnika razpisano manjšo kapaciteto tonerja, ali vam lahko za toner z manjšo 

zmogljivostjo ponudimo toner z večjo zmogljivostjo natisnjenih strani? Tak toner z večjo 

zmogljivostjo bi za vas prišel cenovno bolj ugoden od manjšega, kar bi vam tudi zmanjšalo stroške 

tiskanja. 

 

Odgovor:  

Lahko ponudite toner z večjo zmogljivostjo tiskanja. 

 

Vprašanje: Naročnik je postavil zahtevo: Nadomestni material za tiskanje mora biti skladen 

(ustrezen) s standardi: ISO/IEC 19752:2004 (material za črnobele stroje oziroma naprave za tiskanje) 

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

ISO/IEC 24711:2007 (kartuše). Ponudnik mora dokazati (izjava ni dovolj), da proizvajalec izdeluje 

vse ponujene modele tonerjev in kartuš skladno 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) Glede na to, da izjava proizvajalca 

ne zadostuje, ali prav razumemo, da mora ponudnik predložiti testna poročila za omenjene 

standarde, katere je naredila oz. izdala mednarodna neodvisna pooblaščena institucija? Ali mogoče 

zadostuje, da proizvajalec predloži lastna testna poročila, s katerimi dokazuje, da izdeluje vse 

ponujene modele tonerjev in kartuš skladno z navedenimi standardi? Ali potem vse navedeno velja 

tudi za obnovljen material za tiskanje? 

 

Odgovor:  

Tako za nadomestni kot obnovljen material za tiskanje je potrebno predložiti dokazila, da 

proizvajalec izdeluje oziroma, da proizvajalec obnavlja vse ponujene modele tonerjev in kartuš 

skladno s standardi, ki so navedeni v obrazcu za ugotavljanje izpolnjevanja tehničnih pogojev pod 

nivo oprema, prav tako je potrebno ta dokazila navesti v obrazec Izjave –

proizvajalca/distributerja/principala pod nivo oprema (velja tako za nadomestni kot obnovljen 

material za tiskanje).   
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