ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ У OTВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ- НАБАВКА ПАПИРА ЗА ФОТОКОПИРАЊЕ И СИТНОГ
КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА (ЈАВНА НАБАВКА 04/2020), ПОТЕНЦИЈАЛНИ
ПОНУЂАЧ ПОСТАВИО ЈЕ ПИТАЊЕ 26.05.2020. ГОДИНЕ

Питање 1:
Поштовани,
Обраћамо Вам се у вези расписане јавне набавке број 4/2020, под називом Набавка
папира за фотокопирање и ситног канцеларијског материјала.
У поглављу II тендерске документације, у делу у коме се помињу техничке
карактеристике захтеваног фотокопир папира у А4 и А3 формату, наводе се фиксни
параметри који одређују квалитет папира, без икакве дозвољене толеранције.
Напомињемо да сваки произвођач фотокопир папира, за сваки ниво квалитета има неки
свој папир. oдн. бренд са параметрима који могу да одступају од стриктно наведених
параметара у Вашој тендерској документацији.
Фиксирање параметара који одређују квалитет папира доводи до тога да је за
предметну јавну набавку прихватљив само један, одређени фотокопир папир, који се
може наћи на тржишту у овом тренутку, и ниједан други, што нарушава конкурентност
учесника у овој јавној набавци и противно је члану 10 Закона о јавним набавкама
(члану 7, новог Закона о јавним набавкама).
Одговор 1 :
Поштовани,
Захтеване техничке карактеристике су минималне техничке карактеристике за папир
које је Наручилац дефинисао на основу штампарских машина које поседује, потребе и
обима штампе, из досадашњег искуства овако дефинисаним условом долазиће до мање
гужвања, квара машина и сервисирања због контаминације папиром (папирна прашина
која се таложи у штампачима доводи до квара).
Наручилац ће прихватити понуде за фотокопир папир чије су карактеристике исте или
боље од оних које су захтеване конкурсном документацијом, уз обавезно достављање
захтеваног доказа. Наручилац задржава право да код Произвођача понуђених добара
изврши додатну проверу достављених техничких карактеристика понуђених добара.
Наручилац ни једног момента не нарушава конкурентност учесника у овој јавној
набавци, јер није захтевао да понуђачи буду партнери произвођача понуђених артикала,
већ искључиво да се уз понуду доставе докази о испуњености техничких
карактеристика. Из наведеног произилази да било који понуђач, физичко или правно
лице, може понудити захтевана добра, а самим тим и доставити захтеване доказе, овим
начином. Наручилац жели да заштити своје интересе као институција од јавног значаја,
а мишљења смо да је ово најсигурнији начин.
Чланом 81. ЗЈН јасно је дефинисано да понуду може поднети група понуђача, те да се
додатни услови испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не
одреди другачије. Наручилац је конкурсном документацијом предвидео могућност
достављања заједничке понуде (конзорцијума), као и дозволио да додатне услове група
понуђача испуњава заједно, те је и на овај начин поступио у складу са ЗЈН.
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