ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОБАРА – ТОНЕРА (ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 9/2017), ОД 02.10.2017.ГОДИНЕ (ПОЈАШЊЕЊЕ
БРОЈ 1)
Потенцијални понуђач је поставио следеће питање, у коме тражи додатне информације у
предметном поступку:
Питање број 1:
Као додатни услов за пословни капацитет сте у последњој измени обрисали ауторизацију
произвођача XEROX односно канцеларије, а задржали ауторизације произвођача опреме за
коју се тонери набављају (или локалних канцеларија уређаја) HP, LEXMARK, CANON, да су
понуђени тонери оригинални производ произвођача опреме. Пре мог питања желим да укажем
на следеће чињенице:
Ауторизацију HP-а могу да добију сви заинтересовани HP партнери јер у HP-у не постоји
селективност приликом издавања ауторизација, што се за остале представнике произвођача, на
жалост не може рећи, већ тражене ауторизације издају селективно, што практично значи имају
подржаног партнера.
Сваки од наведених произвођача уређаја односно тонера има канцеларију у Србији и има по
неколико званичних дистрибутера од којих се тонери и купују.
У Вашој спецификацији имате 10 позиција од којих је првих 7 HP, а остале позиције по једна за
сваког произвођача.
Постојање подржаног партнера је у супротности за ЗЈН члан 10. Начело обезбеђивања
конкуренције и 12. Начело једнакости понуђача.
Да ли ћете изменити конкурсну документацију и поделити је у 4 партије, с обзиром да сам Вас у
претходном делу упознао са чињеницама које директно крше ЗЈН и онемогућавају његову
суштину, а то је: рационално управљање јавним новцем и конкуретност и једнакост у поступку?
Одговор:
Наручилац остаје при захтевима и условима из конкурсне документације.
Питање број 2:
С обзиром да Вам је у јавној набавци више од 70% HP производа и да сам ја као и неки други
HP партнери онемогућен да учествујем у јавној набавци због постојања подржаног партнера од
стране канцеларија других наведених произвођача, молим Вас да макар, ако већ не желите да
ЈН поделите на 4 партије, размотрите могућност да регистровани понуђачи могу да узму
учешће у јавној набавци на начин што ће за производ за који немају ауторизацију, моћи да
доставе следеће:
Узорак за производ за који немају ауторизацију који ће код Вас остати све време трајања
уговора како бисте могли да пратите оригиналност понуђеног и испорученог тонера све време
трајања уговора;
Изјаву понуђача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је понудио оригинални
производ произвођача уређаја и да ће све време трајања уговора такав исти тонер и
испоручивати (а већ ћете га имати као узорак).
Уколико немате могућности да спецификацију поделите у 4 партије, по произвођачима опреме,
да ли ћете изменити конкурсну документацију, и како додатни услов тражити само HP
ауторизацију, с обзиром да 70% вредности тонера чине производи HP произвођача, и на тај
начин омогућити већем броју заинтересованих понуђача учествовање и предметној јавној
набавци, а за остале три ставке из спецификације омогућити достављање узорака приликом
давања понуде?
Одговор:
Наручилац остаје при захтевима и условима из конкурсне документације.
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