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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 06.06.2014. године, Захтевом наш 08/3 број 404-1-54/14-18 од 09.06.2014. 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).
Питањa заинтересованог лица и одговори Комисије:
Питања:
„1.Како Закон о ЈН у члану 71. став трећи је веома прецизан цитирам”У случају одређивања
техничке спецификације на начин предвиђен ставом 1.тачка1)овог члана,наручилац не може да
одбије понуду на основу тога што понуђена добра,услуге или радови не испуњавају постављене
услове у погледу дефинисане спецификације и траженог стандарда,уколико понуђач понуди
одговарајући доказ да добра,услуге или радови које нуди на суштински једнак начин испуњавају
услове из спецификације и траженог стандарда” крај цитата
Питања су следећа
Сви ваши штампачи за HP и LEXMARK су одавно изашли из гарантног рока и не постоји разлог за
коришћење оригиналних тонера од произвођача опреме па вас питам а с обзиром на закон о ЈН да
ли мислите да имате законско право да одбијете понуде понуђача који ће вам понудити такође
оригиналне тонере које производе други произвођачи(ПЕЛИКАН,КМП,ТРС…) који такође имају
СЕРТИФИКАТЕ ISO 19752,ISO 19798,STMC, јер такви сретификати се налазе на кутијама
оригиналних тонера од произвођача опреме. За оригиналне тонере које производе други
произвођачи који имају исте сертификате о квалитету тонера као и оригинални од произвођача
опреме ви ће те добити и изјаву произвођача дату под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу да ће произвођач уколико тонер евентуално изазове квар штампача, платити поправку
штампача
Дакле конкретно уколико се понуде докази у виду сертификата да понуђени оригинални тонери од
другог произвођача имају исте сертификате као и оригинални тонери од произвођача уређаја ,да л и
ће те у складу са законом о ЈН такву понуду прихватити
Уколико је ваш одговор негативан ја вас онда упућујем и на чланове Закона 76. и 77 посебно став 2
тачка 6. и постављам питање да ми објасните у ком делу ових чланова сте нашли законску могућност
да прихватите понуду само за тонере које је произвео исти произвођач који је произвео и штампаче а
да одбијете понуду за тонере које је произвео други произвођач и који ће својим сертификатима
доказати да његови тонери на суштински једнак начин испуњавају услове из ваше документације
Објасните ми потребу тражења ауторизације и такозваног овлашћења произвођача да неко има право
да продаје његову робу дакле влада и парламент одређују шта може и под којим условима да се
увози,царина прегледа робу и одреди да ли је нешто у реду или није и на основу тога предузећа
добију рачун да плате ПДВ и царину.У овој земљи има доста предузећа која увозе оригиналне тонере
из земаља европске уније и имају ЈЦИ обрасце,плаћају ПДВ,царину и имају рачуне својих ино
добављача где се јасно види које тонере су увезли и по којим ценама Све то су принуђени да раде јер
локалне канцеларије у Србији ауторизације дају само својим пуленима,Дакле у смислу чланова 10 и
12 закона о ЈН како ви имате право да одбијете понуде понуђача који ће вам доставити ЈЦИ
ОБРАЗАЦ,РАЧУН ДОБАВЉАЧА ИЗ ИНОСТРАНСТВА и још приде и узорке за сваки тонер из ваше
спецификације да стоји код вас да можете да га упоредите са тонерима које ће испоручивати током
трајања уговора са вама а и да можете да га уопредите са тонерима понуђача који ће имати
ауторизацију локалне канцеларије“
.

Одговори:
Предмет јавне набавке су оригинални тонери који су произведени од стране произвођача
уређаја за који се тонери, рибони, инк-јет кертриџи, факс филмови набављају.
Сваки поступак јавне набавке Наручилац спроводи у циљу прибављања добара односно
услуга или радова, те у том смислу Наручилац дефинише предмет јавне набавке какав жели да
прибави у конкретном случају, полазећи првенствено од својих објективних потреба а у складу са
законом. Наручилац је набавку тонера обликовао полазећи првенствено од опреме којом располаже.
Наручилац неће прихватити тонере, рибоне, инк-јет кертриџе, факс филмове који нису од
произвођача опреме за коју се тонери, рибони, инк-јет кертриџи, факс филмови набављају будући да
изјава понуђача дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће произвођач, уколико
тонер евентуално изазове квар штампача, платити поправку штампача, није гаранција Наручиоцу
имајући у виду досадашње искуство Наручиоца у погледу тешкоће доказивања да је квар на
штампачу/фотокопир апарату проузроковао тонер недовољног квалитета.
Употреба тонера, рибона, инк-јет кертриџа, факс филмова који нису од произвођача опреме за
коју се исти набављају би повећала ризик од настанка кварова који би имали за последицу повећање
трошкова одржавања штампача/фотокопир апарата.
Наручилац је као услов предвидео 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. Дакле осим ауторизације
Наручилац ће прихватити било који други доказ којим понуђач може доказати да је овлашћен за
продају тонера, рибона, инк-јет кертриџа, факс филмова тог произвођача.
Потреба Наручиоца да набави производ, оригинални тонер и његова потреба за додатном
заштитом да ће такав производ неспорно и добити оправдава захтев у погледу потврде/ауторизације,
сертификата, уговора и сл.документа и да таквим дефинисањем услова наручилац није прекршио
законске одредбе у смислу члана 9., 12. и 76 ЗЈН. Није оправдано ни логично захтевати да Наручилац
дефинише добра која жели да набави кроз поступак јавне набавке мимо својих потреба а да она
одговарају пословним интересима појединих понуђача.
Потврда издата од стране произвођача тонера којом се потврђује да су тонери оригинални не
може представљати основ за дискриминацију и ограничавање конкуренције међу понуђачима будући
да конкуренција међу понуђачима не значи да се сваком од заинтресованих понуђача мора омогућити
да учествује у поступку јавне набавке. Наручилац није у обавези да дефинише услове тако да може
да их испуни свако од правних или физичких лица заинтересованих за закључење уговора, већ је
потребно да исте одреди тако да буду у складу са његовим потребама а да при том постоји довољан
број понуђача који може да их испуни.
Тог става је и Републичка комисија за заштиту права у свом Решењу бр. 4-00-1402/2013 од
25.09.2013. године.
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