ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОБАРА – ТОНЕРА (ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 9/2017), ОД 18.10.2017.ГОДИНЕ (ПОЈАШЊЕЊЕ
БРОЈ 3)
Потенцијални понуђач је поставио следеће питање, у коме тражи додатне информације у
предметном поступку:
Питање број 1:
Брисањем ауторизације једног од произвођача опреме из спецификације (Xerox), а
остављањем 3 ауторизације произвођача опреме (Leхmark, HP, Canon) повредили сте два
члана ЗЈН, и то: члан 10 – начело обезбеђивања конкуренције и члан 12 – начело једнакости
понуђача.
Брисањем осталих ауторизација произвођача опреме (Leхmark, HP, Canon) поступицете у
складу са чланом 12 ЗЈН – начело једнакости понуђача, којим је јасно дефинисано да је
наручилац дужан да у свим фазама поступка ЈН обезбеди једнак положај свим понуђачима.
Такође, поступили бисте у складу са чланом 10 ЗЈН – начело обезбеђивања конкуренције, којим
је јасно дефинисано да је наручилац дужан да у поступку ЈН омогући што је могуће већу
конкуренцију.
С тога, предлажемо да избришете услов и доказ пословног капацитета који је наведен у
конкурсној документацији, односно да не захтевате остале ауторизације произвођача опреме
(Leхmark, HP, Canon), већ да се оригиналност понуђених добара докаже достављањем потврде
понуђача. На сопственом меморандуму, којим ће понуђач под кривичном и материјалном
одговорношћу потврдити да нуди и да ће испоручивати исљућиво оригинална предметна добра
произвођача опреме (Leхmark, HP, Canon и Xerox).
Моделом уговора дефинисано је да се приликом закључења уговора доставља финансијско
обезбеђење за добро извршење посла, и то меница на износ од 10% вредности уговора без
ПДВ-а. Уколико понуђачи приликом реализације уговора не испоруче оригиналне производе
произвођача опреме, ви као наручилац имате право да меницу за добро извршење посла
реализујете, шро ћете верујем и учинити.
Одговор:
Чланом 10. Закона о јавним набавкама прописано је да је наручилац дужан да у поступку
јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију, те да не може да ограничи
конкуренцију, а посебно не може онемогућивати било којег понуђача да учествује у
поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког поступка, нити
коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума.
Чланом 12, став 1 Закона о јавним набавкама прописано је да је наручилац дужан да у
свим фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак положај свим понуђачима, док је
ставом 2 истог члана закона прописано да наручилац не може да одређује услове који би
значили територијалну, предметну или личну дискриминацију међу понуђачима, нити
дискриминацију која би произилазила из класификације делатности коју обавља
понуђач.
Чланом 76. Закона о јавним набавкама прописано је, између осталог, да наручилац у
конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у
погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета увек када је то
потребно, имајући у виду предмет јавне набавке, као и да наручилац одређује услове за
учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези
са предметом јавне набавке.
Наручилац подсећа на став који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима
јавних набавки заузела у решењу бр. 4-00-229/2009 од 09.06.2009. године, где је, између
осталог наведено да захтевом да се као доказ о ауторизацији достави «произвођачка
ауторизација о испоруци оригиналних тонера...није нарушена конкуренција, нити исти
представља дискриминацију, већ по ставу Комисије, иста је само одраз оправдане
потребе наручиоца да се додатно заштити да ће бити испоручивани тонери захтеваног
квалитета...».
Сходно напред изнетом, наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације.
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