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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој
Симоновић“ доставља додатна појашњење:

Питање:
У делу конкурсне документације III Опис добара, техничке информације и информације од
значаја за припремање исправне понуде, Минималне техничке карактеристике добара уз
поднаслов Фор усе-заменски тонери (страна 5/39) стоји да понуђачи треба да доставе копије
сертификата произвођача понуђених тонера ISO 9001 и ISO 14001.
Овај захтев је непотпун из више разлога.
-Одеш на сајт било ког произвођача или репроизвођача тонера и скинеш сертификате а да
понуђач нема никакве везе са произвођачем понуђених тонера јер понуђач документацијом
нигде није у обавези да наведе произвођача понуђених тонера.
Да би се избегли могући некоректни поступци понуђача, предлажемо:
-да понуђачи у колони 9 Обрасца структуре цене наведу произвођача понуђених тонера;
-да понуђачи доставе печатом и потписом овререне од стране произвођача тражене
сертификате или да доставе потврду произвођача насловљену на понуђача и конкретну јавну
набавку којим се овлашћује понуђач да може нудити њихове тонере и користити тражене
сертификате.
Одговор:
Наручилац делимично прихвата сугестију потенцијалног понуђача и исправља конкурсну
документацију у обрасцу структуре цене односно додаје се колона у коју се уноси
произвођач понучених тонера.
Наручилац остаје при захтеву да понуђач достави „ копије сертификата произвођача
понуђених тонера, који су важећи на дан објављивања Позива, и то: ISO9001 и ISO14001, на
српском или енглеском језику (копије сертификатa из чије садржине се може прецизно
утврдити период издавања сертификата и важење истог, као и назив правног лица коме је
сертификат издат, те јасно навођење предмета или стандарда за које се сертификат издаје). „
јер понуђач тражи и низ других захтева одређених минималном техничком спецификацијом.
(Изабрани понуђач је обавезан да у било ком тренутку испоруке, на захтев Наручиоца, достави
доказ о пореклу испоручених добара, декларација, квалитет, рекламација, ...).
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Питање:
Спецификација тражених тонера је врло чудно састављена и пружа пуно могућности
некоректним понуђачима, поготово оним из важег окружења. Није уобичајено да се траже
оригинални тонери за старе и прастаре штампаче. Из тог разлога би требало изменити
спецификацију за партију 2 у смислу да се свуда где постоји могућност, нуде FOR USE тонери,
поготово што сте конкурсном документацијом тражили да понуђени FOR USE буду својим
карактеристикама, перформансама и функционалношћу одговарајући оригиналним тонерима.
Ако су понуђени FOR USE тонери у складу са конкурсном документацијом, нема разлога да
тонере истог квалитета плаћате далеко скупље.
Одговор:
Потенцијални понуђач није конкретно навео на које старе и прастаре штампаче мисли па
Наручилац неће мењати конкурсну документацију у том делу. Наручилац се код одлучивања
врсте тонера – ОЕМ или „for use“ тонера водио претходним искуством са радом штампача, као
и местом употребе, потребном количином, сигурношћу штампе (Lexmark штампачи блокирају
даљи рад уколико није оргинал и сл.), тако да остаје при траженом.
Наручилац оставља могућност понуђачу да конкретно тражи измену за поједине врсте тонера
па ће Наручилац размотрити измену конкурсне документације.
Сходно искуству из претходног тендера доста оргиналних тонера су били јефтинији од FOR USE
тонера.
Комисија
_______________________________ ______________________________________
_________________________________
Корана Игњатов, члан

_________________________
Игор Тошић, члан

_________________________
Никола Бунчић, ецц. , члан
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