Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

Влада АП Војводине
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 2100821 F: +381 21 2100831
www.uprava.vojvodina.gov.rs
БРОЈ: 404-50/2014

ДАТУМ: 17. март 2014. године

Предмет: додатне информације или појашњења бр.2-П1 у вези са
припремањем понуде за јавну набавку добара – канцеларијски материјал и ситан
инвентар, обликовану по партијама од 1 до 2, и то за Партију 1. – канцеларијски
материјал – ЈН ОП 6/2014
Дана 14.03.2014. године примили смо е-maila којим заинтересовано лице
тражи додатне информације у вези са припремањем понуде за јавну набавку
добара – канцеларијски материјал и ситан инвентар, обликовану по партијама од
1 до 2, и то за Партију 1. – канцеларијски материјал – ЈН ОП 6/2014, у оквиру
којег је постављено следеће питање:
1. Пошто се тражи доказ о оригиналности тонера, ауторизација издата од
стране произвођача тонера, да ли је могуће доставити ЈЦИ (јединствену
царинску исправу), са које се јасно може видети да су предмет увоза
оригинални тонери, односно тонери који се траже у спецификацији ове
јавне набавке?
На основу члана 54. став 13. тачка 1) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/2012) Комисија за јавну набавку припремила је
додатне информације или појашњења:
1. У делу 3)2) Конкурсне докумнетације за предметну јавну набавку
Наручилац је, полазећи од својих објективних потреба, прецизно дефинисао
захтеве у погледу начина доказивања да ће понуђени HP, LEXMARK, CANON и
RICOH тонери бити оригинални, и то на следећи начин:
„Понуђач је дужан да, уколико није произвођач штампача и оргиналних
тонера (HP, LEXMARK, CANON, RICOH), уз понуду достави одговарајући документ
који мора бити важећи, потписан и оверен од стране овлашћеног лица
произвођача опреме (штампача, мултифункцијски уређаја, фотокопир апарата)
односно произвођачевог представништва за територију Републике Србије којом
гарантује да су понуђени HP, LEXMARK, CANON и RICOH тонери оригинални
производи произвођача опреме.
Под одговарајућим документом подразумева се ауторизација издата од
стране произвођача опреме односно произвођачевог представништва за
територију Републике Србије, којом гарантује да су понуђени HP, LEXMARK,
CANON и RICOH тонери оригинални производи произвођача опреме.
Захтевана ауторизација мора да буде насловљена на Наручиоца – Управу
за заједничке послове покрајинских органа Нови Сад, Булевар Михајла Пупина
16. и да гласи на име понуђача који доставља понуду за добра која су предмет
јавне набавке.
Уколико понуђач не достави наведену ауторизацију, понуда ће бити
одбијена, као неодговарајућа“.

Из наведеног произилази да је једини валидан документ који је понуђач у
обавези да достави као доказ да нуди оргиналне HP, LEXMARK, CANON и RICOH
тонере
ауторизација
издата
од
стране
произвођача
опреме
односно
произвођачевог представништва за територију Републике Србије. Достављање
било ког другог документа осим наведеног односно недостављање тражене
ауторизације, чинило би понуду неодговарајућом.

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр. 124/2012) Наручилац доставља одговор у писаном облику
заинтересованом лицу истовремено ту информацију објављује на Порталу јавних
набавки и на интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs.
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