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ДАТУМ: 20. март 2014. године

Предмет: додатне информације или појашњења бр.3-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 19.03.2014. 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:

Позивам се на чланове Закона о јавним набавкама 10. 12. 70. 71. 72.
Кажете да уколико се нуде оригинална добра морам имати потврду
произвођача или локалног представништва произвођача за територију Републике
Србије насловљену на вас и вашу јавну набавке. Како ја не радим са нашим
канцеларијама и нашим дистрибутерима већ робу увозим из европске уније и на
сваком мом увозном рачуну пише поред сваког артикла да се ради о оригиналном
производу и сваки увоз прегледа наша царина, а имам и допис свог партнера
преведен од стране судског тумача на српски језик да ме подржава на тендерима
у Србији и да ми продаје искључиво оригиналне производе Ви ме директно
дискриминишете по члану 12. став 2. уколико не измените документацију јер ја са
својим набројаним документима на суштински једнак начин доказујем да нудим
оригиналне производе члан 71. став 3.
Кажете да уколико се нуде еквивалентна добра дужни смо да дамо
потврду произвођача штампача да се понуђена еквивалентна добра могу
несметано користити на њиховим штампачима.
Поново нас дискриминишете, а дискриминишете и произвођаче
еквивалентних тонера (pelican, kmp, stadler), а дискриминишете и остале судове и
јавна предузећа.
Дакле произвођач штампача никада неће дати потврду да се тонери других
произвођача могу користити на њиховим штампачима То је директно против
њихових интереса јер наравно интерес им је да продају своје прескупе тонере
иако добро знају да се тонери других произвођача могу користити у њиховим
штампачима јер коришћење тонера нема везе са гаранцијом.
Најбоља потврда да се тонери других произвођача могу користити у
штампачима је:
Изјава произвођача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да
се њихови тонери могу користити у штампачима

Изјава произвођача да има сертификате које имају и произвођачи
штампача и који се налазе на сваком тонеру ISO 19752, ISO 19798, STMC, DIN
33870.
Изјава произвођача да даје гаранцију на две године и да ће уколико тонер
евентуално изазове квар штампача произвођач тонера платити поправку
штампача.
Тендери (Министарства правде, Министарства одбране, Прекршајног суда у
Тимочкој, Привредног суда у Панчеву и могу да вам наведем, а и пошаљем још
најмање 50 тендера) јер сви они користе еквивалентне тонере, за штампаче много
новије него што су ваши, наравно уз дефинисање одређених стандарда о
квалитету.
Дакле молим вас да и у овом делу измените конкурсну документацију.
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:
Сваки поступак јавне набавке наручилац спроводи у циљу прибављања
добра, односно услуга или радова, и у том смислу дефинише предмет јавне
набавке какав жели да прибави у конкретном случају, полазећи првенствено од
својих објективних потреба, а у складу са законским одредбама који регулишу ову
област.
У конкретном случају наручилац је набавку тонера (у оквиру предметне набавке
канцеларијског материјала) дефинисао полазећи првенствено од опреме којом
располаже (HP, LEXMARK, CANON, RICOH) опредељујући се искључиво за
оригиналне тонере и не прихватајући неоригиналне односно репариране тонере
те је као посебан захтев и истакао обавезност достављања оригиналних тонера
(производе произвођача опреме), сматрајући да би употреба неоригиналних
односно репарираних тонера, повећала ризик од настанка кварова који би имали
за последицу повећање трошкова одржавања штампача.
Као доказ да понуђач нуди оригиналне тонере тражена је ауторизација
издата од стране произвођча опреме односно произвођачевог представништва за
територију РС, којим исти гарантује да ће фирма која је добила ауторизацију
понудити оригинални потрошни материјал за штампаче, који је увезен легалним
ауторизованим каналом. На тај начин наручилац жели да се осигура и обезбеди
оригиналне тонере с обзиром да је његова процена да су му управо такви тонери
потребни како са аспекта очувања опреме и дужег века трајања исте тако и са
аспекта економичности трошења средстава.
Како велики број компанија у Републици Србији има могућност да понуди
оригиналне
тонере
произвођача
опреме,
поседовање
важеће
потврде
(ауторизације) издате од стране произвођача тонера или представништва
произвођача тонера за подручје РС којом се потврђује да су тонери које понуђач
нуди оригинални, у конкретном случају не може представљати основ за
дискриминацију и ограничавање конкуренције међу понуђачима.
Ово стога што није оправдано ни логично захтевати да наручилац
дефинише добра која жели да набави кроз поступак јавне набавке, мимо својих
потреба, а тако да она буду одговарајућа пословним интересима појединих
понуђача.
У постављању захтева који се морају испунити да би се учествовало у
поступку, наручилац није обавезан да их дефинише тако да ове захтеве може да
испуни свако од правних или физичких лица заинтересованих за закључење
предметног уговора, већ је потребно да исте одреди тако да буду у складу са
његовим потребама, а да при том постоји довољан број понуђача који може да их
испуни, што код предметне набавке и постоји.
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 и на Порталу
јавних набавки и на интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs.
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