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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број
124/2012), у поступку јавне набавке добара - оригиналних тонера и оригиналних и/или
неоригиналних тонера, рибона и фотокондуктора за ласерске и матричне штампаче и
апарате за копирање, за потребе Пореске управе, Сектора за материјалне ресурсе,
Регионалног одељења Ниш и његових организационих јединица, број 2-Н/2014, која се
спроводи у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама, по позиву објављеном на
порталу јавних набавки од 11.03.2014.године, потенцијални понуђач и учесник у
поступку предметне јавне набавке обратио се електронском поштом – дописом
Наручиоцу, дана 03.04.2014. године за давање објашњења на следеће питање везано за
партију 4 предметне јавне набавке:
- Како би се понуђачима омогућио равноправан положај, јер се врло често нуде и
тонери који су напуњени у гаражама бушењем рупа и пуњењем прахом, а Наручиоцу
квалитет који ће му уштедети новац и омогућити квалитет за несметан рад, молим
да уведете као додатни услов достављање сертификата ISO 19752, ISO 19798, DIN
33870 и STMC од стране произвођача тонера као и писмо произвођача тонера, да ће
понуђача пратити у реализацији конкретне јавне набавке.
Наручилац даје појашњење на напред наведено питање:
За партију 4 - тонери (оригинални или неоригинални) за ласерске штампаче марке
Lexmark и марке HP, фотокондуктори за ласерске штампаче марке Lexmark E250 и
Еpson 6200 и рибони за матричне штампаче марке Epson, Наручилац је предвидео у
Конкурсној документацији, тачки 3. Додатни услови за учешће у поступку јавне
набавке из члана 76. ЗЈН, подтачки 3.1.2. у случају да се нуди неоригинални
производ (партија 4), обавезу достављања изјаве овлашћеног лица (Образац бр. 13 и

13а) понуђача или понуђача из групе, дату под пуном кривичном и материјалном
одговорношћу:
- да уграђене компоненте по квалитету и квантитету уграђених елемената
задовољавају такав ниво квалитета који омогућава безбедну употребу у уређају који те
компоненте користе, те да прате иновације и мере предострожности у смислу
коришћења, као и мере заштите у еколошком смислу;
- да прихвата све трошкове настале у случају испоруке неоргиналног
неквалитетног производа - како за поправку уређаја који се покварио због
неквалитетног производа, што установљава паритетно оформљена Комисија, или
овлашћена фирма на терет понуђача - у случају да се установи квар из наведеног
разлога, тако и остале трошкове проистекле наведеним дефектом;
- да број одштампаних копија са понуђеним неоргиналним производом, као и
грамажа тонер праха, односно дужина траке којим се налазе у неоригиналним
производима у потпуности одговара броју одштампаних копија и грамажи тонер праха,
а и дужини траке као у оригиналним производима, за одређени модел производа.
Наручилац прописивањем додатних услова у правном послу препознаје само
добављача – понуђача, који својом изјавом датом под пуном кривичном и
материјалном одговорношћу у целости одговара за квалитет испоручених производа,
односно добро извршење посла и сноси све ризике што је дефинисано и у моделу
уговора, који је саставни део Конкурсне документације.
Комисија Наручиоца сматра да би увођењем додатних услова за партију 4,
ограничила конкуренцију, те самим тим обезбедио би се неједнак положај свим
понуђачима.

