АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Број:105/2020-Д-I/6
Датум: 27.02.2020. године
Београд, Теразије 51V

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12,
1412015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку мале вредности број 212020 за набавку
потрошног материјала-тонера, на захтев заинтересованог лица даје,

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Дана 24.02.2020. године, електронском поштом, заинтересовано лице је упутило захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 2/2020, који је
заведен у Агенцији под бројем 105/2020-Д-1/5. Заинтересовано лице је указало да додатни
услов који се захтева конкурсном документацијом да понуђач достави потврду, ауторизацију,
сертификат и уговор који је издало представништво произвођача на територији Републике
Србије или дистрибутер, којим се потврђује да је понуђач овлашћен да продаје оригиналне
тонере произвођача опреме, представља кршење члана 76. став 6. Закона, 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. Истакао је да сматра да
наведени услов није у логичкој вези са предметом јавне набавке и непотребно се искључују
поједини понуђачи, долази до нарушавања начела обезбеђивања конкуренције, као и начела
једнакости понуђача који су прописани члановима 10. и 12. ЗЈН. Такође је истакао да се
додатни услови морају односити на саме понуђаче, те је самим тим тражење ауторизације
произвођача или локалног представништва супротно том ставу, односно не може
произвођач или локално представништво да одређује ко ће да буде учеснику у поступку
јавне набавке, јер исти издају ауторизацију само одређеном понуђачу. Дакле овим условом
је стављен произвођач или локално представништво у позицију да директно могу да
одређују ко може бити учесник у поступку јавне набавке, "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 се понуђач понашати на одређени, жељени начин током
реализације уговора", док са друге стране достављање такве ауторизације или потврде није
никаква гаранција да ће понуђач испоручити оригиналне тонере или да ће испуњавати своје
уговорене обавезе.
Наручилац објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,
следеће информације, односно објашњења:

у конкурсној документацији у поглављу V (услови за учешће у поступку јавне набавке из
члана 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова) предвиђено је да
понуђач може да достави било који доказ којим ће потврдити да је овлашћен да продаје

оригиналне тонере, није постављено никакво ограничење, тако да то може бити потврда,
ауторизација, сертификат, уговор или неки други документ. Такође, сматрамо да овакав
додатни услов није дискриминаторски и да је у складу са потребама Наручиоца, с обзиром
да је битно да су тонери оригинални, јер се набављају за штампаче који су под гаранцијом,
тако да, ако би се набавили тонери који нису оригинални, изгубила би се гаранција на
штампаче. Наиме, на тржишту Србије појављује се све више фалсификата (тонера за
штампаче који изгледају као оригинални, али то нису), као и рефилованих и ремонтованих
касета са тоне рима 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.
Како би, као Наручиоци, били сигурни да ће понуђачи понудити оригинални производ
произвођача уређај а, определили смо се да у конкурсној документацији предвидимо обавезу
достављања одговарајућег доказа - потврде да понуђач нуди оригинална добра (тонере)
издате од стране 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.
Са друге стране, према сазнањима Наручиоца, на домаћем тржишту постоји велики број
понуђача који наведени потврду или други доказ могу прибавити.
Из свега напред наведеног, сматрамо да наведени додатни услов има велики значај за
Наручиоца и да је у логичкој вези са предметом јавне набавке као и да није
дискриминаторски.
Питања и одговори су саставни део конкурсне документације за јавну набавку мале
вредности број 2/2020 за набавку потрошног материјала - тонера.
Рок за подношење понуде остаје непромењен (04.03.2020. године до 12:00 часова).

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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