АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 15/19
Деловодни број: 15/19/4
Датум 20.11.2019. године
Београд
Предмет: Додатне информације и појашњења за јавну набавку '' Потрошни материјал и
тонери за штампаче и мултифункцијске уређаје '' број 15/19
Поштовани,
Поступајући по захтеву понуђача који је преузео конкурсну документацију, у складу са
чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр 124/2012,
14/2015 и 68/2015) достављамо одговоре на питања које је поставио понуђач у вези са
јавном набавком у поступку јавне набавке мале вредности '' Потрошни материјал и тонери
за штампаче и мултифункцијске уређаје '' број 15/19
Питање бр. 1:
дана 12.11.2019. године објавили сте Позив за подношење понуда заједно са конкурсном
документацијом на Порталу јавних набавки за јавну набавку добара у отвореноm поступку
бр. 15/19 ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ И ТОНЕРИ ЗА ШТАМПАЧЕ И МУЛТИФУНКЦИЈСКЕ
УРЕЂАЈЕ” , а дана 15.11.2019. врши измену конкурсне документације са додатним
условом:
5. Понуђач мора да располаже неопходним пословним капацитетом за ову јавну набавку.
-да понуђач дистрибуира добра која су оригиналан производ произођача уређаја за који
се исти користе,
Који се доказује на следећи начин:
Доставити: Уколико понуђач није произвођач уређаја за који се понуђена добра користе,
односно овлашћени представник произвођача, достваља и потврду произвођача уређаја
за који су добра понуђена, односно овлашћеног представника произвођача, односно
овлашћеног дистрибутера, којом се гарантује да су добра која понуђач нуди оригинални
производ произвођача уређаја за који се користе. Ова потврда мора да гласи на име
понуђача који доставља понуду и у истој мора бити наведено да се користи за предметну
јавну набавку. Уколико понуђач достави потврду овлашћеног дистрибутера, у обавези је
да достави и документ издат од стране произвођача уређаја за који се понуђена добра
користе, односно овлашћеног представника произвођача, којим се доказује да
дистрибутер има статус овлашћеног дистрибутера на дан објављивања позива за
доставаљање понуде. Уколико понуду подноси произвођач уређаја за који се понуђена
добра користе, односно овлашћени представник произвођача, исти не мора да доставља
наведену Потврду којом се гарантује да су добра која понуђач нуди оригинални производ
произвођача уређаја за који се користе
С тим у вези указујемо да одређујући такав додатни услов кршите члан 76. став 6 ЗЈХ који
прописује да наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не
дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке. Наиме,
додатни услови за учешће , уколико се траже , морају бити у логичкој вези с предметом
јавне набавке, у супротном, ако исти непотребно искључују поједине понуђаче долази до
нарушавања начела обезбеђивања конкуренције, као и начела једнакости понуђачачланови 10.и 12.ЗЈН . Такође , додатни услови морају да се односе на самог понуђача
(што је и став Републичке комисије за заштиту права),те самим тим тражење
ауторизације произвођача или локалног представништва је супротно том ставу, односно
не може произвођач или локално представништво да одређују ко ће да буде учесник у
поступку јавне набавке , јер исти издају ауторизације само одређеном понуђачу. Дакле ,

овим условом ставили сте произвођача или локално представништво у позицију да
директно могу да одређују ко може бити учесник у поступку јавне набавке, Тако је
Републичка комисија у Решењу бр. 4-00-1135/2015 навела да одређујући при томе такву
врсту гаранције (потврде, ауторизације или изјаве),као додатни услов да се буде учесник
у поступку јавне набавке представља поступање које се не може оправдати са
становишта логичке везе са предметном јавном набавком“ :Републичка комисија је такође
навела „како се уговор о јавној набавци закључује између наручиоца и понуђача , то значи
да сем њега нико други не може да сноси одговорност на начин на који ће од стране самог
понуђача бити извршаване његове уговорене обавезе, нити да гарантује наручиоцу да ће
се понуђач понашати на одређени, жељени начин током реализације уговора. “Морамо да
напоменемо да ми поседујемо тонере захтеване конкурсном документацијом и да можемо
да одговарамо захтевима конкретне јавне набавке, али сматрамо да је овај додатни услов
непотребан и да води ограничењу конкуренције, посебно што локално представништво
манипулише потврдама и издаје их само одређеном понуђачу и као што је напоменуто
овим дозвољавате истом да одређује ко може да учествује у поступку јавне набавке.
Поседујемо и доказ у којем смо се обраћали директно произвођачу који нас упути на
локално представништво а које неће да изда овакву ауторизацију јер му је у интересу да
само његов представник учествује у набавци.
Такође , указујемо да достављање такве ауторизације или потврде није никаква гаранција
да ће понуђач испоручити оригиналне тонере или да ће испуњавати своје уговорене
обавезе.
Одговор бр.1:
Штампачи за које се набавњају тонери су у гарантном року. Коришћењем потрошног
материјала- тонера који нису оригинал изгубили би гаранцију на штампаче.
Наручилац се у поступку предметне јавне набавке одлучио да захтева потврду произвођача
уређаја за које се тонери који су предмет јавне набавке користе као потрошни материјал,
обзиром да се на тржишту Србије појављује све више фалсификата (тонера за штампаче
који изгледају као оригинални, али то нису), као и рефилованих и ремонтованих касета са
тонерима јако лошег квалитета. Са становишта компанија које су произвођачи уређаја који
су у гарантном року, за које се тонери користе, већина оваквих производа не испуњава
услове квалитета и поузданости предвиђеног произвођачком спецификацијом. Коришћење
неоригиналног потрошног материјала повећава ризик од квара кључних компоненти
штампача (фјузера, механизма за транспорт папира и сл.) што за последицу може да има
озбиљне кварове штампача и може да повећа трошкове одржавања и што је за Наручиоца
најзначајније изгубио би право на рекламацију у гарантном року .
Једини сигуран метод набавке потрошног материјала кроз овлашћени канал за продају
потрошног матреијала, од стране овлашћених партнера и дистрибутера, а да се потврде
увек издају за тачно одређеног партнера и за конкретну јавну набавку.
Како би Наручилац био сигуран да ће понуђачи понудити оригинални производ
произвођача уређаја, Наручилац се определио да у конкурсној документацији предвиди
обавезу достављања одговарајућег доказа- потврде да понуђач нуди оригинална добра
(тонере)
издате
од
стране
произвођача/овлашћеног
представника
произвођача/овлашћеног дистрибутера, јер је према наводима произвођача ово једини
доказ да су добра која су предмет ове јавне набавке купљена у легалном дистрибутивном
ланцу произвођача уређаја за које се користе. Такође, према сазнањима Наручиоца на
домаћем и страном тржишту постоји велики број понуђача који наведену потврду могу
прибавити. Поред тога што Потврду (ауторизацију) може издати произвођач уређаја за који
се понуђени тонери користе, односно овлашћени представник произвођача, односно
овлашћени дистрибутер, овај доказ не ограничава конкуренцију ни територијално, јер
Наручилац не захтева да је ову потврду издао овлашћени представник
произвођача/овлашћени дистрибутер за територију Републике Србије. Дакле предметну

потврду може прибавити сваки понуђач који се званичним путем обрати дистрибутивном
каналу произвођача било које државе.“
Имајући у виду значај предметног додатног услова сматрамо да услов није
дискриминаторски и противан одредбама чл.12 став 2 и чл. 76. Став 6 ЗЈН и у логичкој је
вези са предметом јавне јабавке.

