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Број: 3532 - 6/2017
Београд, 20.03.2017. године

ПРЕДМЕТ: Појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку мале вредности бр.
НМВ - 10/2017 - ТОНЕРИ И КЕТРИЏИ
Примљено је питање потенцијалног понуђача од 17.03.2017. године, достављено мејлом,
следећег садржаја:
У Србији постоји велики број регистрованих понуђача који се баве продајом оригиналних
тонера за штампаче. Неки од њих купују тонере од званичних дистрибутера за територију Р
Србије,неки од великих трговаца који купују од дистрибутера,неки сами увозе од великих
светских трговаца. Све зависи од тога како коме одговара .
Битно је једино да се сви баве продајом оригиналних тонера Такође у Србији постоје И
канцеларије произвођача које се баве пре свега административним стварима а не самом
куповином И продајом тонера . Сваки произвођач има по неколико партнера у Србији али опет
постоје И веома озбиљни регистровани понуђачи који нису партнери ниједног од произвођача
када су у питању канцеларије у Србији али купују оригиналне тонере од великих светских
дистрибутера јер су нашли да им је то повољније.
Уколико ви поставите у 3.2 Додатни услов тако како сте га поставили И напишете да је то у
складу са ЧЛ76 ЗЈН ја морам да вас питам следеће
Уколико регистровани понуђач има документ у коме га произвођач обавештава да не може да
добије ауторизацију јер већ постоји подржани партнер а може по закону о јавним набавкама
члан 71 став 3. И 4. на суштински једнак начин да доказе да је понудио оригиналне тонере
онда ви по члану 76 који сте навели
А ставу 6 кршите права регистрованих понуђаца који су тражили ауторизацију И нису могли
да је добију јер они могу да докажу оригиналност понуђених тонера на висе начина али
навешћу најважније.
Изјава понуђача под пуном материјалном И кривичном одговорношћу да је у јавној набавци
понудио оригиналне ОЕМ производе И да ће све време трајања уговора испоручивати
оригиналне ОЕМ тонере које је произвео исти произвођач као што је И уређај у коме ће се
користити.
Узорци за сваку појединачну ставку из ваше спецификације који ће код наруциоца остати све
време трајања уговора како би се пратило да ли је понуђени тонер И испоручиван све време
трајања уговора
Дакле остајањем при вашем дефинисању додатног услова као сто је дефинисан у 3.2 ви се
опредељујете да у јавној набавци имате по једног понуђача по партији И самим тим нити има
конкуренције нити се то може звати Јавна набавка јер као што сам написао а И као сто је
законописац написао ОРИГИНАЛНОС понуђеног производа се може на суштински једнак
нацин доказати И нечим другим а не само АУТОРИЗАЦИЈОМ.
У вези с тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр.
124/12, 14/15 и 68/15 ) а у складу са конкурсном документацијом, Комисија даје

ОДГОВОР
У циљу обезбеђивања што веће конкуренције додатни услов је промењен и сада гласи:
Потврда произвођача опреме или локалне канцеларије произвођача опреме за територију РС
којом се потврђује да је понуђач овлашћен за продају оригиналног потрошног материјала који
је предмет ЈН, а која гласи на наручиоца и предметну јавну набавку.
Уколико произвођач опреме нема локалну канцеларију на територији РС, понуђач је у обавези
да уз понуду достави потврду овлашћеног дистрибутера за територију РС којом се исто
доказује а која гласи на наручиоца и предметну јавну набавку. Наведене потврде понуђачи су
обавезни да доставе за ПАРТИЈЕ 1,2,3,4 и 5.
Уколико понуђач нема наведене потврде обавезан је да достави Изјаву да ће током трајања
уговора испоручивати оригинална тражена добра, односно оригинални потрошни материјал
који је предмет ЈН .
НАПОМЕНА:
Наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда
оцењена као најповољнија да достави копију захтеваних доказа о испуњености обавезних и
додатних услова, као и да достави обележене оригиналне узорке које Наручилац задржава за све
време трајања уговора.
Наручилац ће приликом сваке испоруке од локалне канцеларије произвођача опреме
тражити проверу аутентичности узорака.
Измењена је конкурсна документација и додатни услов се сада односи на све партије.
Конкурсну документацију можете преузети са Портала јавних набавки или са сајта предузећа.
Нови рок за подношење понуда је 31.03.2017.године, до 11:30. Отварање понуда обавиће се
истог дана у 12:00.

Комисија за јавну набавку

