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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење 1 у вези поступка јавнe набавкe мале вредности - Биротехничка опрема рециклажа тонера, Бр. XI-13-404-143/2020

Наручилац је дана 11.08.2020. године, путем електронске поште примио захтев за додатним
појашњењем везано за јавну набавку мале вредности - Биротехничка опрема - рециклажа тонера, Бр. XI13-404-143/2020, које гласи:
“ Молим вас да појасните следеће:
У додатним условима сте тражили за Ремонтоване тонере PA-210 Series, да је понуђач у обавези да
достави оригинални документ, потврду или гаранцију представништва произвођача опреме (штампача)
или овлашћеног дистрибутера за територију Републике Србије којом произвођач штампача или
овлашћени дистрибутер гарантује да понуђени ремонтовани тонер у свим карактеристикама одговара
штампачу и да неће нанети штету због некоришћења оригиналног тонера произвођача опреме. Ова
потврда мора бити насловљена на наручиоца и на предметну јавну набавку.
Како су у питању ремонтоване тонер касете, ниједан произвођач опреме неће дати потврду тог типа.
Потврду ће издати дистрибутер за територију Републике Србије који је само један, чиме долази до
фаворизовања једног произвођача опреме PANTUM и његовог дистрибутера, а тиме и до повреде закона,
као и његове воље коме ће издати ту потврду.
Додатну сумњу да је посао договорен и прилагођен једном понуђачу, буди и чињеница да такву потврду
не тражите за остале тонере, којих има далеко више од тражених 25 PANTUM тонера.
Ако већ тражите потврду тог типа, зашто су изостављени и остали произвођачи опреме HP, Canon,
Samsung, Lexmark?
Надамо се да ћете ове нелогичности исправити и тонере за PANTUM сврстати у категорију са осталим
тонерима„

Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следећи одговор:
1. Могућност зараде понуђача по појединим моделима тонер касета није предмет нашег интересовања,
него испорука наручиоцу тражених ремонтованих тонер касета одговарајућег КВАЛИТЕТА у РАЗУМНОМ
року. Из тих разлога остајемо при захтевима из конкурсне документације Наручиоца.
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