Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сомбор
Градска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Број: 404-44/2019-VIII
Дана: 22.02.2019. године
Сомбор

На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), Наручилац Градска управа града Сомбора, доноси

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку број: 404-44/2019-VIII
- Тонери и рибони -

За предметну јавну набавку постављена су питања и за иста дајемо одговор.
ПИТАЊЕ:
1.Један од додатних услова у делу 2 Пословни капацитет, од понуђача се тражи да
поседује дозволу за сакупљање и транспорт отпада те да уколико сам понуђач не
поседује такву дозволу могу доставити уговор о пословно техничкој сарадњи са
имаоцем дозволе.
Сходно члану 75 ЗЈН у поступку јавне набавке могу искључиво да учествују
субјекти који испуњавају обавезне услове. Достављањем уговора о пословнотехничкој сарадњи у поступку набавке се укључује неко за кога се не зна да ли
испуњава обавезне услове што значи да је такво ваше тумачење у супротности са
ЗЈН. Значи сви учесници у поступку јавне набавке морају да испуне обавезне
услове што важи за било ког имаоца дозволе за сакупљање и транспорт отпада, што
значи да поседовање дозволе не може да се доказује уговором о пословно
техничкој сарадњи, те у складу са наведеним треба да извршите измену конкурсне
документације.

ОДГОВОР:
1.Предмет јавне набавке је набавка добара – тонера и за ову врсту делатности није
потребна посебна дозвола надлежног органа.
У члану 75. став 1 тачка 5. ЗЈН наведено је следеће:
5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

Како у овом случају није потребна таква дозвола за обављање делатности која је
предмет јавне набавке , већ се ради о додатним условима који се односе на
„помоћну-еколошку“ услугу сакупљања и транспорта отпада Наручилац остаје при
наводима из конкурсне документације, а имајући у виду и члан 76. став 6 ЗЈН који
се односи на додатне услове и у којем се наводи да одређивањем додатних услова
не смеју да се дискриминишу понуђачи, сматрамо да би захтевање да сам Понуђач
поседује дозволу за сакупљање и транспорт отпада представљало управо
дискриминацију и сужавање конкуренције који се коси са начелима јавних набавки.
Наравно Понуђач може ако не поседује наведену дозволу да наступи и у
заједничкој понуди или са подизвођачем (чл.80. став 6 ЗЈН) са имаоцем тражене
дозволе, али ће се признавати и уговор о пословно техничкој сарадњи.
ПИТАЊЕ:
2.Na strani 5 trazite odredjene tonere da budu original, molim Vas za potvrdu da se radi o
tonerima proizvedenim od strane proizvodjaca uredjaja
ОДГОВОР:
2. Да, тонери произведени од стране произвођача уређаја.
ПИТАЊЕ:
3. Za for use tonere trazite da PONUDJAC poseduje vazece sertifikate koji se izdaju
PROIZVODJACIMA tonera, pa Vas molim da preimenujete da ponudjac treba da dostavi kopije
sertifikata za proizvodjace tonera, jer u suprotnom samo ponudjaci iz Kine, fabrike koje se bave
proizvodnjom tonera ce moci da Vam ucestvuju u JN, obzirom da trazite kompatibilne – for use
tonere koji se proizvode samo u Kini
ОДГОВОР:
3. Уважава се примедба, понуђач треба да приложи сертификат произвођача./ копије
сертификата за произвођаче тонера.
ПИТАЊЕ:
4. Dobronameran savet, trazite uz kopije sertifikata I pismo PROIZVODJACA kao potvrdu da
se toneri prozivode u skladu sa trazenim sertifikatima jer ce ovako nelojalni ponudjaci moci da
skinu sertifikate sa interneta I dostave ih u ponudi a posle ce moci da isporucuju tonere losijeg
kvaliteta
ОДГОВОР:
4. Како Понуђач не мора бити директан увозник ово би могло бити дискриминаторски
услов.
ПИТАЊЕ:
5. ISO24711 nije sertifikat koji se izdaje za proizvodnju tonera pa Vas molim da ga izbacite iz
KD
ОДГОВОР:
5. Сетификат се односи на кертриџе за ink-jet штампаче који су такође део набавке.
ПИТАЊЕ:
6. Za dodatne uslove trazite popunjene obrazce 7 I 8 koji ne postoje u KD, pa Vas molim da ili
izbacite dodatne uslove vezane za 2 nepostojeca obrazca ili drugacije proformulisite kako se
dokazuje ispunjenost dodatnih uslova za poslovni kapacitet

ОДГОВОР:
6. На основу овог питања је измењена конкурсна документација и додати су обрасци 7 и 8.
ПИТАЊЕ:
7. U samoj specifikacij proizvoda imate na nekoliko mesta uredjaje koji su colorni i samim tim
kada stoji jedinica mere kom , nedovoljno je jasno i transparentno Posten covek bi nudio
cenu za komplet tonera ali mi ipak zivimo u zemlji Srbiji Zato vas molim da definisete za color
uredjaje da li zelite cenu za komplet tonera ili cenu mozda samo za crni toner
ОДГОВОР:
7. односи се на комплет тонера.
ПИТАЊЕ:
8. Предметном конкурсном документацијом је дефинисан рок испоруке не дужи од
1 дана.
Молимо Наручиоца да размотри молбу потенцијалних понуђача да дозволи дужи
рок испоруке тонера од 15 дана.
Овако дефинисаним захтевом сте територијално ограничили конкуренцију јер само
понуђачи који се налазе у истом месту као и Наручилац могу да гарантују за рок
испоруке не дужи од 15 дана.
ОДГОВОР:
8. Наручилац остаје при траженом захтеву јер развојем курирске и Пост – експрес службе
из било ког дела Србије пакет стиже у року једног дана, тако да се не може говорти о
дискриминацији на основу територије.
ПИТАЊЕ:
9. Да ли је за Наручиоца прихватљиво да уместо for use tonera потенцијални
понуђач понуди компатибилне тонере који су репроизведени од стране
произвођача који поседује важеће сертификате ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и
STMC сертификат и чији су производи произведени у складу са DIN 33870 1/2
(оверени AUDIT REPORT), ISO/IEC 19798, ISO/IEC 19752 стандардима?
ОДГОВОР:
9. Наручилац остаје при датим условима из конкурсне документације.
ПИТАЊЕ:
10. На страни 11 од 36 конкурсне документације сте навели као додатни услов
„Додатни услови: Доказује се достављањем доказа: потребно је доставити
овлашћење о заступању или уговор о заступању у име и за рачун извођача Дејана
Петровића Биг Бенд“
Претпостављамо да је Наручилац не намерно оставио овакав услов који није у
логичној вези са предметном набавком, па вас молимо да извршите измену
конкурсне документације тако што ћете избрисати наведени услов.
ОДГОВОР:
10. Наручилац је већ извршио измену конкурсне документације по овом питању,
објавио на Порталу и отклонио техничку грешку.
ПИТАЊЕ:

11. У конкурсној документацији за колор тонере нису наведене ознаке тонера већ
само модели уређаја за које је потребно набавити тонере. За колор тонере је
неопходно да Наручилац дефинише ознаку тонера јер се овако потенцијални
понуђачи доводе у недоумицу да ли треба да набаве комплет тонера са свим бојама
или од сваке боје по тонер.
Молимо да у складу са чланом 61 ЗЈН јасније прецизирате који вам тонери требају.
Пример:
MODEL
BREND UREĐAJA
kol
Canon
MF 732 CDW
2
Уређај из табеле изнад користи четири тонера: black, cyan,magenta i yellow.
Да ли се овде тражи по 2 комада од сваке боје или се траже два комада неке
одређене боје и које?
ОДГОВОР:
11. односи се на комплет тонера.
ПИТАЊЕ:
12. На страни 32 од 36 конкурсне документације у тачки 11 је захтевано да је
изабрани понуђач дужан да достави банкарску гаранцију за добро извршење посла
у износу од 10 % од вредности набавке. Да ли је за Наручиоца прихватљиво да
изабрани понуђач достави меницу за добро извршење посла у износу од 10% од
вредности набавке с обзиром да је набавка мале вредности?
ОДГОВОР:
12. Наручилац остаје при траженом услову, а како се ради о обавези изабраног
понуђача трошак издавања банкарске гаранције не сносе сами подносиоци понуда
већ ће тај трошак имати само изабрани понуђач.
ПИТАЊЕ:
13. На страни 8 од 32 конкурсне документације код пословног капацитета је
дефинисано да се као доказ пословног капацитета достави Табела Референц листа
(Образац 7.). са уписаним извршеним услугама, Уговори-копије, о испорученим
добрима који су уписани у рефернц листу и Потврде Наручиоца о испорученим
добрима (Образац 8.).
Како конкурсном документацијом није дефинисан образац 7 да ли је за наручиоца
прихватљиво да уместо референт листе достави копије уговора и потврде
наручиоца о испорученим добрима (Образац 8)?
ОДГОВОР:
13. На ово питање је већ одговорено, тј. да је на основу овог питања измењена
конкурсна документација и додати су обрасци 7 и 8.
Комисија за јавну набавку број
404-44/2019-VIII

