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07.08.2020. године

ПРЕДМЕТ: одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима бр.2
Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана 05.08.2020.године,
у писаном облику, путем mail-a, додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде за јавну набавку добара - канцеларијски материјал обликована у
више посебних, истоврсних целина (партије) од 1-2 и то за Партију 2-тонери ЈНОП-ОС
32/2020, у оквиру кога је поставило следећe питање:
„1.На страни 10 у петом пасусу ви захтевате оверен DIN 33870½ аудит извештај
(Audit report), а да при том нигде не наводите ко га је издао, да ли је потребма
акредитација потписника извештаја као и да ли је потребно приложити извештај о
годишњем надзору уколико је извештај старији од годину дана.
2.У истом пасусу ви захтевате да сваки ISO report мора бити оверен од стране
акредитоване лабораторије за израду извештаја у складу са ISO 19798 и 19752 или
произвођача понуђених репроизведених тонер касета који поседује такву
акредитацију. Акредитација мора бити издата од стране пуноправног члана ЕА
(European Accreditation), обавезно доставити фотокопију АКРЕДИТАЦИЈЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ
ИЛИ ПРОИЗВОЂАЧА , чиме сужавате број потенцијалних понуђача. Анализирајући саме
ISO 19798 и 19752 стандарде може се видети да произвођач сам израђује декларацију
о продуктивности коју издаје потрошачима, а при том поштујући услове постављене
дате самим стандардом. У самом стандард ISO 19798 и 19752 се нигде не наводи
екстерна лабораторија, акредитација и слично како ви захтевате већ само услови који
морају бити задовољени приликом испитивања и да то може бити и сам произвођач
уколико задовољава услове постављене стандардом
(температуре, влажност
ваздуха,број штампача и сл.).
Пошто је наведена КД у супротности са ЗЈН по питању конкурентности и самим
стандардом на који се позивате ISO 19798 и 19752, молимо вас да извршите измену и
исту ускладите са важећим прописима.“
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје додатне информације или појашњење:
Одговор на питање бр.1
Иако је у конкурсној документацији, врло јасно и недвосмислено наведено, а у
потпуности у складу са ЗЈН, додатно појашњавамо:
DIN 33870 ½ је скуп стандарда, оригинално уведен на тржиште од стране „TÜV
Rheinland“, а као скуп стандарда који се директно баве процесима, контролом,
тестирањем и коначним упоређивањем квалитета репроизведених тонер касета са ОЕМ
тонер касетама. Данас се на иностраном и нашем тржишту поред „TÜV Rheinland“

појављују и друге куће које раде аудите производње и производа у складу са DIN
33870 ½ и које би или чији би аудитори у том случају били и потписници таквог, бар
једном позитивно извршеног аудита произвођача понуђених тонер касета и као такви
такође би за нас били довољан и задовољавајући доказ да су понуђене репроизведене
тонер касете произведене у складу са DIN 33870 ½ „или одговарајући“.
Одговор на питање бр.2
Стандарди ISO 19798 и ISO 19752 јасно дефинишу начин тестирања тонер
касете са крајњим резултатом утврђивања капацитета тонер касете са 5%
покривености штампаног папира. Ови стандарди, уколико су правилно примењени, што
се потврђује акредитацијом самог произвођача понуђених тонера или акредитацијом
лабораторије која је те тестове извршила у име произвођача, пружају потрошачу тј.
наручиоцу једину сигурност да понуђени производ заиста има декларисан капацитет
који је видно истакнут на паковању и у понуди а такође обезбеђују да се све пристигле
понуде могу равноправно вредновати у односу на потврђен капацитет саме тонер
касете, на тај начин обезбеђује се једнакост понуђача а никако повреда ЗЈН тј.
дискиминација како ви наводите у вашем питању. Ови стандарди се не сертификују већ
се примењују на сваки модел тонер касете па са тим у вези је и наш захтев да се
доставе ISO извештаји у складу са ISO 19798 и 19752 за сваки понуђени модел
репроизведене тонер касете и да ти извештаји буду потврђени од стране произвођача
или лабораторије, а који имају акредитацију да врше тестирања у складу са ова два
ISO 19798 i 19752 стандарда.
Из свега напред наведеног указујемо да
КД за јавну набавку добара канцеларијски материјал обликована у више посебних, истоврсних целина (партије) од
1-2 и то за Партију 2-тонери није сачињена
у супротности са ЗЈН по питању
конкурентности тиме што Наручилац захтева да се доставе ISO извештаји у складу са
ISO 19798 и 19752 за сваки понуђени модел репроизведене тонер касете и да ти
извештаји буду потврђени од стране произвођача или лабораторије, а који имају
акредитацију да врше тестирања у складу са ова два ISO 19798 i 19752 стандарда.
Додатне информације или појашњења чине саставни део Конкурсне
документације.
Додатне информације или појашњења објавити на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs у року од 3 дана од дана
пријема захтева.
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