РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Комисија за јавну набавку
Јавна набавка мале вредности добра - набавка канцеларијског материјала
обликована по партијама:Партија 1 – Набавка ситног канцеларијског
материјала и фотокопир папира, Партија 2 – Набавка тонера Партија 3 –
Набавка штампаног материјала
Брoj: 404-4-3/2018-04
Дана: 20.06.2018. године.
ПРЕДМЕТ: додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације
за јавну набавку мале вредности добра - набавка канцеларијског материјала
обликована по партијама :Партија 1 – Набавка ситног канцеларијског
материјала и фотокопир папира, Партија 2 – Набавка тонера Партија 3 –
Набавка штампаног материјала
Потенцијални понуђач је дана 20.06.2018. године путем e- maila на адреси
наручиоца nabavke@cuprija.rs поставио питање у вези јавне набавке мале
вредности добра - набавка канцеларијског материјала обликована по партијама
:Партија 1 – Набавка ситног канцеларијског материјала и фотокопир папира,
Партија 2 – Набавка тонера Партија 3 – Набавка штампаног материјала
Питање:
Upozoravmo Vas da ste 14.06.2018. godine (pre 6 dana) prmili Zahtev za
pojašnjenje koji ste objavili na Portalu javnih nabavki, uz primedbu da će
dokumentacija biti izmenjena ali do danas niste dali ni jedan odgovor ni na jedno ni
na jedno pitanje ako ste objavili novu, izmenu, dokumentaciju gde se i nevidi u
čemu je izmena.
I dalje stoji da se dodatni uslovi ispunjavaju i dostavljanjem izjave i dostavljanjem
sertifikata:
Одговор:
Поштовани Комисија за предметну набавку је у складу са чланом 63. став 3.
Законом о јавним набавкама дана у законском року 18.06.2018. године дала
одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници тако што је
уважила примедбе понуђача и назначила да ће сходно примедбама изменити
конкурсну документацију и продужити рока за подношење понуде. Измењену
конкурсну документацију Наручилац је дана 19.06.2018. године објавио на
порталу јавних набавки и на Интернет страници наручиоца.
Питање понуђача:
1. Verovatno ste mislili da ponuđač treba da dostavi važeće sertifikate o
uspešnoj primeni pomenutih standarda.
2. Standardi se odnose na privredni subjekt a ne na toner, što znači da treba
navesti da se sertifikate podnose za proizvođača ili ponuđača.
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3. Pošto se sertifikati skidaju sa sajtova, u cilju dostavljanja korektne ponude,
trebalo bi u Obrascu 2 naziv kolone Napomena izmeniti u Proizvođač.
Priložene sertifikate treba da prati pismo proizvođača da ispunjava pomenute
standarde i da ovlašćuje ponuđača da može učestvovati u predmetnoj javnoj
nabavci.
Sve drugo omogućava beskrajne manipulacije.
4. Ukoliko ponuđač poseduje tražene sertifikate bilo bi korektno i da ih dostavi
uz ponudu da se vidi na šte se isti odnose, da lisu važeći. Ispunjavanje
dodatnog uslova kroz Izjavu otvara sumnju u neke nekorektne namere.
5. U koloni 2 pomenutog Obrasca – Naziv proizvođača/ dobra ni za jedan toner
nije naveden proizvođač opreme koji čini sastavni deo oznake tonera.
6. Prema našem saznanju toner oznake Tn321 se odnosi na Minoltin komplet od
4 komada tonera pa ako je to tako jedinica mere nije komad.
Из измењене конкурсне документације се може видети:
Одговор:
1. Важеће стандарде ISO 9001 и ISO 14001 треба да поседује понуђач.
2. Стандарде треба да поседује понуђач. Поменути стандарди морају да
буду признати од стране АТС-а( Акридитовано тело Србије)
3. Документација мора да буде на Српрском језику у супротном мора бити
преведена на српски језик, од стране судског тумача као и да буде
оверен код нотара.
Наручилац је у колони 2 је назначен производ ( ознаку тонера који
наручилац тражи) а наручилац је ставио и напомену у колони напмена:
уколико се нуди „или одговарајуће“ мора се уписати марка и тип
производа који се нуди, као и приложити одговарајуће атесте,
декларације и спецификације чиме би се доказало да је понуђени
производ исти или бољи од траженог производа.
4. У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама наручилац
може одредити да се испуњеност свих услова како обавезних тако и
додатних
доказује достављањем изајве којом понуђач под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава
тражене услове.Како је наручилац
и предвидео
конкурсном
документацијом.
5. Наручилац у конкурсној документацији навео ознаку тонера који тражи
колони 2 табеле.
6. У напомени измењене конурсне документације испод табеле је указано
да се ТОНЕР за Minоltin фотокопир апарат , Tn 321 пакује и продаје
појединачно како наручилац и тражи конкурсном документацијом, с
обзиром да наручилац има залхихе наведеног тонера потребна су му
само 2 (два) комада.
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