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1. ПИТАЊА И ОДГОВОРИ –ПОЈАШЊЕЊА-КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ- ПАРТИЈА 1Тонери, материјал за компјутерске штампаче и фотокопир апарате -КОНКУРСНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
Питање 1: С обзиром да сте се у јавној набавци определили за куповину репроизведених и

оригиналних тонера молим за следећа појашњења
-С обзиром да репроизводњу тонера раде озбиљне светске фабрике и да у њиховим
сертификатима ISО 9001 и 14001 УВЕК СТОЈИ област за коју се сертификат издаје а то је:
Прикупљање, развој, репроизводња, ремаркетинг и продаја тонер кертриџа а да код
компатибилних који се увозе углавном из Кине и који нису репроизведени већ ново
направљени тако нешто не стоји молим да размотрите могућност да понуђачи морају да
доставе Допис произвођача насловљен на понуђача којим произвођач потврђује да се бави
репроизводњом, као и копије сертификата ISО 9001 и 14001 како би се обезбедила једнакост
понуђача и прецизно обезбедило да су заиста и понуђени репроизведени тонери а не неки
други ,кад сте већ тако и тразили.
Одговор: Изменом конкурсне документације која ће бити објављена на сајту Наручиоца и
Порталу јавних набавки биће прецизније дефинисан услов око репроизведених тонера.
-С обзиром да у спецификацији имате и производе који се могу понудити репроизведени а за
које се тражени сертификати не односе молим да допуните ваш захтев тиме што ће
произвођач репроизведених тонера морати да у изјави напише за које моделе из ваше
спецификације се он бави репроизводњом а опет како би се обезбедила једнакост понуђача
јер ми понуђачи јако добро знамо ко су у свету репроизвођачи а ко не и зашта се тражени
сертификати односе а зашта не.
Одговор: Изменом конкурсне документације биће предвиђено да се наведу модели тонера
на које се тражени сертификати не односе.
-С обзиром да понуђачи могу понудити и репроизведене и оригиналне тонере молим вас да у
циљу обезбеђивања једнакости понуђача размотрите могућност да као доказ да је понуђач за
моделе за које инсистирате да буду оригинални ипак понуди и неки доказ да је понудио
оригиналне тонере на један од следећих начина: Уговор или потврду званичних
дистрибутера било да су из Србије или света да је понуђач овлашћен за продају оригиналних
тонера EPSON,PANASONIK,KYOCERA
Одговор: Изменом конкурсне документације биће предвиђена изјава понуђача којом под пуном и
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да нуди оригиналне тонере као и да
репроизведени тонери одговарају техничким каратктеристикама наведеним у конкурсној
документацији.
Питање 2: Везано за ваш одговор од 08.02.2018.године а у вези ваше ЈН бр.404-48/2018-V

молимо вас да нам разјасните непознанице које су настале вашим одговором.
Наиме ви се у вашем одговору ограђујете да тражени сертификати не представљају додатне
услове за учешће у поступку ЈН те представљају минимум квалитета понуђеног добра које
нуди понуђач и потпуно сте у праву јер квалитет понуђних добара не може бити додатни
услов већ примарни.

Доказивање да произвођач репроизведених тонера, на захтев Наручиоца, испуњава све
напред наведене услове је врло дискутабилна ствар јер нико сем Наручиоца и Испоручиоца
добара нема увид у накнадни поступак провере документације, што је ,морате признати врло
сумњив поступак контроле,јер су остали учесници у поступку потпуно ван контроле истог.
Да се вратимо на суштину нашег питања које се односи на начин доказивања квалитета
репроизведених тонера.ЗЈН у Члану 13,70,71,72,73 (које ви помињете у КД) јасно и
недвосмислено каже да се квалитет добара може доказивати са позивом на техничке
спецификације и српске, међународне, интернационалне и друге стандарде односно ЗЈН
наводи у поменутим члановима да су техничке спецификације обавезни и саставни део
конкурсне документације.
Узимајући у обзир све горе наведено, молимо вас да ускладите вашу конкурсну
документацију са ЗЈН односно да јасно дефинишете начин доказивања квалитета тражених
добара пре и у току самог поступка ЈН а не накнадно на захтев Наручиоца, што доводи у
сумњу исправност целог поступка и могућност фаворизовања појединих добављача.
Одговор 2: Изменом конкурсне документације биће предвиђена Изјава којом понуђачи под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђују да добра која нуде су у складу са захтевима
Наручиоца и задатим техничким карактеристикама. Начин контроле квалитета добара приликом
испоруке дефинисан је конкурсном документацијом и моделом уговора чиме је Наручилац водио
рачуна да између захтеваног и испорученог буде знак једнакости и тиме заштити себе од злоупотребе
понуђача.

С поштовањем,
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

