ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
БР. ЈН 04/2015
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 1:
„По ком основу и по ком члану Закона о ЈН ви тражите да вам понуђач достави узорке
за сваку позицију из ваше спецификације кад као прво понуђач и не зна да ли ће уговор
са вама потписати, кад је ово роба на слободном увозу на који се плаћа 1% царине, кад
постоји рок од доношења одлуке о томе ко ће уговор добити до тренутка потписивања
уговора, а то значи да онај ко добије уговор има времена да дате тонере увезе у том
периоду .Овако како сте ви предвидели потпуно кршите чланове 9. 10. И 12. Закона јер
овако само онај ко зна кад ћете расписати набавку и ко је са вама радио може да има
све узорке у датом времену.“
Одговор 1:
Наручилац у скаладу са чланом 76. став 2. одређује додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке у погледу финансијског,пословног, техничког и кадровског
капацитета увек када је то потребно имајући у виду предмет јавне набавке.
Сходно члану 77. ЗЈН наручилац може тражити од добављача узорак добра који ће
понуђач достављати.
На страни 4/35 назначено је да ће се узорци понуђача чија понуда није изабрана као
најповољнија, бити враћени понуђачима на њихов захтев по окончању поступка јавне
набавке.
Питање 2:
Питање се односи на ово што ви тражите ауторизацију потврду представништва за
Србију и да не цитирам даље јер тај део годинама служи једино за елеминисање
конкуренције и намештање тендера Дакле господо с обзиром да је држава Србија
тонере за штампаче ставила на Слободан увоз на шта се плаћа 1% царине молим вас да
избаците овај део око ауторизације и да поштујете Закон о јн и да омогућите да сваки
понуђач који достави Изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је
понудио и да ће све време трајања уговора испоручивати оригиналне тонере, затим
рачун ино добављача у коме се види који су тонери и одакле увезени, затим писмо о
намерама добављача из иностранства којим потврђује да је понуђач његов купац
оригиналних тонера као и ЈЦИ образац из кога се види да је наша царина прегледала
тонере и да је држави плаћен припадајући пдв и царина, да несметано и у складу са
Законом учествује у набавци.
Одговор 2:
Како се Ауторизацијом/потврдом произвођача, или локалног представништва
произвођача за територију Републике Србије доказује валидност тј. упоредивост са

достављеним узорком тонера и са попуњеном ставком у Обрасцу понуде за исти,
Акредитационо тело Србије остаје при истом услову за јавну набавку Канцеларијски
материјал за 2015. Годину, Партија II- Тонери за Hp, CANON, SAMSUNG штампаче,
Партија III- Тонери за Oki, Konica Minolta штампаче.
Конкурсна документација и Позив за подношење понуда за јавну набавку м.в.
р.бр.4/2015 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 17.09.2015.године
на Порталу јавних набавки и на Сајту Акредитационог тела Србије у свему остају
непромењени.
С поштовањем,
Комисија за ЈН м.в. 4/2015

