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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА 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
Захтевом бр. 110/2014 од 19.05.2014. године, код Наручиоца заведен под 08/3 број 404-154/14-9 од 21.05.2014. године, заинтересовано лице обратило се за појашњењем у поступку јавне
набавке тонера, рибона, inк-јеt кертриџа, факс филмова за потребе РФЗО, редни број набавке: 404-1101/14-68, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).
Питања заинтересованог лица и одговори Комисије:
Питање бр. 1:
„Да ли тонери који се нуде морају да буду произведени од стране произвођача уређаја за који
се тонери/рибони/инк-јет кертриџи/факс филмови набављају?“
Одговор бр. 1:
Понуђач је дужан да понуди оригиналне тонере, рибоне, инк-јет кертриџе, факс филмове који
су произведени од стране произвођача уређаја за који се тонери, рибони, инк-јет кертриџи, факс
филмови набављају.
Питање бр. 2:
„Уколико је одговор на прво питање потврдан, да ли то значи да на странама 27 и 28 Услови
за учешће у поступку и Докази који се достављају уз понуду, свугде где пише „произвођач“ треба да
пише „произвођач опреме за коју се набављају тонери/рибони/инк-јет кертриџи/факс филмови“ (јер
произвођач може да буде било ко и да производи сопствене оригиналне тонере са сопственом
робном марком, нпр. ТРС из Новог Сада и сл.)?“
Одговор бр. 2:
На основу питања Наручилац мења Напомену на страни 12а/94КД тако да сада гласи:
„Напомена: 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).“
Наручилац мења тачку 1.2.2. на страни 27/94КД тако да сада гласи: „1.2.2. да је понуђач
овлашћен за продају тонера, рибона, инк-јет кертриџа, факс филмова произвођача опреме за коју се
тонери, рибони, инк-јет кертриџи, факс филмови набављају, за партију за коју понуђач подноси
понуду (осим за партију 4).“
Наручилац мења тачку 2.8. на страни 28/94КД тако да сада гласи: „потврда/ауторизација,
сертификат, уговор и сл.документ издат од стране произвођача опреме за коју се тонери, рибони, инкјет кертриџи, факс филмови набављају или локалне канцеларије тог произвођача (осим за партију
4).“
Мењају се стране 12а/94, 27/94 и 28/94 КД странама 12б/94, 27а/94 и 28а/94 које сада чине
саставни део конкурсне документације.
Питање бр. 3:
„Како ће докази из тачке 2.8 са стране 28 докази који се достављају уз понуду, као што су
Сертификат, Уговор и сл., који само доказују понуђачев статус партнерства са произвођачем
тонера/рибона/инк-јет кертриџа/факс филмова (узети у обзир и одговор на прва два питања, па је то у
ствари са „произвођачем опреме за коју се набављају тонери“) доказати да је понуђач понудио
оригинални тонер за уређај за који се тонер/рибон/инк-јет кертриџ/факс филм када никога статус
партнерства или сарадња са партнерима не обавезује на продају оригиналних тонера/рибона/инк-јет
кертриџа/факс филмова, нити се из таквих доказа може видети да ли су важећи у тренутку предаје
или не?

Одговор бр. 3:
Потврдом/ауторизацијом, сертификатом, уговором и сл.документом издатим од стране
произвођача опреме за који се тонери, рибони, инк-јет кертриџи, факс филмови набављају или
локалне канцеларије произвођача опреме понуђач доказује да је овлашћен за продају тонера,
рибона, инк-јет кертриџа, факс филмова тог произвођача.
Тачком 6.1 Модела оквирног споразума (стр.81/94КД) предвиђено је да се Добављач
обавезује да, у случају постојања квалитативних недостатака који су уочени непосредним опажањем,
на усмени захтев Наручиоца без одлагања, а најкасније у року од 3 дана, испоручи другу количину
добара одговарајућег квалитета.
Чланом 4. Модела уговора (стр. 88/94КД) предвиђено је да Наручилац има право да приликом
сваке појединачне испоруке изврши квалитативну и квантитативну контролу испоручених добара, о
чему ће се сачинити записник који потписују присутни представници обе уговорне стране.
У случају да Добављач не испоручује добра у складу са конкурсном документацијом, оквирним
споразумом и уговором Наручилац може да активира средства финансијког обезбеђења и раскине
оквирни споразум и уговор закључен на основу оквирног споразума.
Чланом 104. став 3. ЗЈН предвиђено је да приликом отварања понуда наручилац не може да
врши стручну оцену понуда. Комисија за предметну јавну набавку ће утврђивати валидност
достављених доказа у фази стручне оцене понуда.
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