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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 404-1-54/14-21 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:
„Свим својим претходним појашњењима упорно сте инсистирали да понуђач покаже и докаже
имање права продаје нуђених добара издато од произвођача оригиналних тонера искључујући
дистрибутере.
Међутим у свом појашњењу бр. 08/3 бр.404-1-54/14-19 од 09.06.2014. год. у ставу 5 стоји да ће
осим ауторизације, Наручилац прихватити било који други доказ којим понуђач може доказати да је
овлашћен за продају понуђених добара.
Ако документ није издат од произвођача онда то могу бити дистрибутери у Републици Србији,
Европи и шире па молимо да појасните шта од свих појашњења важи и чија ћете документа о праву
продаје прихватити.“
Одговор:
У конкурсној документацији предвиђено је: „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 тонера, рибона, инк-јет кертриџа,
факс филмова тог произвођача, за партију за коју понуђач подноси понуду (осим за партију 4).“
Из наведеног јасно произилази да документ којим понуђач доказује да је овлашћен за продају
тонера, рибона, инк-јет кертриџа, факс филмова произвођача опреме за коју се тонери, рибони, инкјет кертриџи, факс филмови набављају мора бити издат од стране тог произвођача или локалне
канцеларије тог произвођача.
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