ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
БР. ЈН 05/2015
Канцеларијски материјал за 2015. годину, и то: Партија I – Остали канцеларијски
материјал; Партија II- Тонери за Hp, CANON, SAMSUNG штампаче, Партија IIIТонери за Oki, Konica Minolta штампаче

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС“, број 124/2012,
14/15 и 68/15) прослеђујемо Вам следећа питања и одговоре:
Питање :
„Закон о ЈН је предвидео да у њему могу да учествују домаћа и страна правна
лица.Моје предузеће увози оригиналне тонере од аустријског диструбутера
оригиналних тонера и они нису чули нити код њих постоји потврда-ауторизација
произвођача да они продају оригиналне тонере. Нису чули ни они ни произвођач
опреме такође ни за чувено Акредитационо тело Републике Србије.
Ја вас молим онда да утичете на владу Реп.Србије и на скупштину Републике Србије да
измене Закон о ЈН и да сви морамо овде да купујемо оригиналне тонере од три
дистрибутера у Србији и да сви морамо да питамо у Београдским канцеларијама
произвођача да ли неки тендер смемо да радимо или не смемо јер је већ за неког
резервисан. Дакле моје предузеће је као и 300 других на пример партнер ХП у Србији..,
али ауторизацију – потврду ја и још 295 предузећа никада нисмо добили Ми ту
служимо само као параван да би исти могли годинама да добијају послове у јавним
набавкама, а то онда свкако нису јавне набавке већ класична диригована
економија.Дакле по ком члану Закона о јн ви кажете да то што ја уз понуду прилажем
од документације као доказ оригиналности следеће докумете:
Потврду аустријског диструбутера оригиналних тонера да сам њихов купац и партнер у
Србији за продају оригиналних тонера преведену од стране судског тумача на српски
језик
ЈСИ образац у коме се види да је наша царина прегледала мојих 20 увоза оригиналних
тонера само у овој години и да сам држави Србији за то платио припадајући ПДВ и
царину
Фактура мог аустријског партнера из које се види колико сам у количини и у називима
којих оригиналних тонера увезао само у овој години
Изјава под пуном материјално и кривичном одговорношћу да ћу све време важења
уговора испоручивати оригиналне тонере.
Потврда да сам HP, SAMSUNG I CANON партнер, само што не желе да ми је издају на
ваше име јер то је само за њихове пулене.
И где је ту ваше понашање у складу са члановима 10. и 12. ЗЈН.
Дакле ауторизација – потврда произвођача уређаја је локална српска измишљотина која
служи једино томе да конкуренције не буде и да се чувене цене формирају тако да се

одабраних неколико понуђача не секирају да било ко други може да их победи. Постаје
ми неподношљиво више да се дописујем са људима из јавних институција и да им
објашњавам чему служе ауторизације –потврде произвођача, локалних канцеларија,
произвођача опреме.
Тачан датум и време предаје документације такође молим да ми кажете.“
Одговор :
Наручилац је у складу са чланом 76. став 5. Закона о јавним набавкама одредио додатни
услов према предмету набавке да:
Понуђена добра морају бити произведена од стране произвођача штампача (HP, Canon,
Samsung, Konica Minolta, OKI ), и да је потребно обезбедити ауторизацију/потврду
произвођача, или локалног представништва произвођача, за које се гарантује
оригиналност тонера који ће се испоручивати, доказ:
Ауторизација/потврда произвођача, или локалног представништва произвођача.
Документ мора да гласи на име Понуђача који доставља понуду за добра која су
предмет јавне набавке. Документ мора бити важећи, потписан и оверен од стране
овлашћеног лица произвођача уређаја (HP, Canon,Samsung, Konica Minolta, OKI ) и на
његовом званичном меморандуму, дакле није тражио Ауторизацију- Потврду која ће
гласити на име Наручиоца, већ на име Понуђача који ће испоручивати оригиналне
тонере произвођача уређаја .
У Позиву за подношење понуда за јн Канцеларијски материјал за 2015. годину, под
тачком 9. дато је се благовременом понудом сматра понуда приспела на адресу
наручиоца најкасније до 26. октобра 2015. године, до 12,00 часова.
Понуђачи подносе понуду лично или препорученом пошиљком на адресу наручиоца:
Акредитационо тело Србије, Булевар Михаила Пупина бр. 2, 11070 Нови Београд,
источно крило, мост, први спрат, канцеларија број 1 - писарница, са назнаком: ,,Понуда
бр.________ за јавну набавку редни број 5/2015, добара: Канцеларијски материјал
за 2015.годину, ______________ (број партије и назив партије) - НЕ ОТВАРАТИ”, а
на полеђини коверте видљиво назначити назив, адресу и телефон понуђача, као и име
особе за контакт.
Конкурсна документација и Позив за подношење понуда за јавну набавку м.в.
р.бр.5/2015 Канцеларијски материјал за 2015. годину, и то: Партија I – Остали
канцеларијски материјал; Партија II- Тонери за Hp, CANON, SAMSUNG штампаче,
Партија III- Тонери за Oki, Konica Minolta штампаче објављени дана 15.10.2015.године
на Порталу јавних набавки и на сајту Акредитационог тела Србије у свему остају
непромењени.
С поштовањем,
Комисија за ЈН м.в. 5/2015

