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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке:
Tонери, рибони, inк-јеt кертриџи, факс филмови за потребе РФЗО, редни број набавке: 404-1101/14-68
Дана 11.06.2014. године, Захтевом наш 08/3 број 404-1-54/14-22 од 11.06.2014. године,
заинтересовано лице обратило се за појашњењем у поступку јавне набавке тонера, рибона, inк-јеt
кертриџа, факс филмова за потребе РФЗО, редни број набавке: 404-1-101/14-68, сходно члану 63.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).
Питањe заинтересованог лица и одговор Комисије:
Питањe:
„У тендерској документацији вам стоји цитирам”Понуђач је у обавези да достави
потврду/ауторизацију,сертификат,уговор и сл.документ издат од стране произвођача опреме за коју
се тонери,рибони,инк јет кертриџи факс филмови набављају или локалне канцеларије произвођача
опреме као доказ да је понуђач овлашћен за продају за конкретну партију крај цитата
Дакле у Србији постоји локална канцеларија произвођача као административно одељење које
не увози тонере већ се бави издавањем потврда.Постоје и три дистрибутера HP а на и то су CT
COMPUTERS,KIMTEK,AVTERA који увозе и продају робу свакоме ко тонер хоће да купи и плати.У
свету постоји још много партнера и дистрибутера који такође продају тонере ономе ко хоће да их купи
и плати.Дакле канцеларија даје потврде а тонери се купују од дистрибутера и партнера како у земљи
тако и у иностранству
Да ли након свега овога довољно ( као сличан документ) доставити потврду званичног
дистрибутера у Србији или на пример дистрибутера из Аустрије и уз ту потврду доставити и документ
којим HP као произвођач потврђује да је то српско или аустријско предузеће званични HP
дистрибутер и наравно уз то уколико се ради о дистрибутеру из Аустрије као доказ и фактуре и JCI
обрасце да би се видело да потенцијални понуђач има однос са конкретним аустријским
дистрибутером
Мислим да би то било логично и валидно у смислу Закона о ЈН који је предвидео да у
поступцима јавних набавки могу да учествују домаћа и страна правна лица а у овом случају
Аустријски дистрибутер се појављује као неко од кога се увозе оригинални тонери“
Одговор:
Наручилац не може прихватити потврду дистрибутера будући да је конкурсном
документацијом предвиђено да документ (потврда/ауторизација, сертификат, уговор и сл.документ)
којим понуђач доказује да је овлашћен за продају тонера, рибона, инк-јет кертриџа, факс филмова
произвођача опреме за коју се тонери, рибони, инк-јет кертриџи, факс филмови набављају мора бити
издат од стране тог произвођача или локалне канцеларије тог произвођача.
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