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Одговор на питања у вези са конкурсном документацијом за јавну набавку услуга –
Резервни делови за рачунарску опрему и рачунарски материјал (бр.1.1.2)
ПРЕДМЕТ: Додатна појашњења у складу са чланом 63 став 3 Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/15 и 68/15), у поступку јавне
набавке мале вредности за јавну набавку добара „Резервни делови за рачунарску опрему и
рачунарски материјал за потребе Регулаторног тела за електронске медије“, ЈН бр. 1.1.2, за
коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 25.09.2017.
године.
Пет дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда у предметном поступку јавне
набавке, заинтересовано лице је путем електронске поште Наручиоцу поднело захтев за
додатним информацијама, односно појашњењима, у вези са којим Наручилац, односно
Комисија за јавну набавку, имајући у виду одредбу члана 54 став 12 тачка 1) Закона, у
року од три дана од пријема захтева даје следеће информације, односно појашњења:
Питање бр. 1:
Молим Вас за мало појасњење предметне КД, nаиме тразите неке немачке
сертификате/стандарде “ДИН (Deutsches Institut für Normung e.V.).) је немачки национални
завод за стандардизацију`` па се питам да ли ми зивимо у Немачкој или Србији где су по
закону признати међународни ИСО сертификати/стандарди?
Засто поред сертификата/стандарда не пишете или одговарајући како би требало по нашем
закону?
Затим тражите LGA,,сертификат“ који је најобичнија тест метода и није сертификат
(можете проверити и сами на www.tuv.com/world/en/lga-tested-quality.html), али да то
занемаримо пошто сигурно нећете избацити из конкурсне документације, зашто тражите
ЛГА``сертификат`` за колор тонере које немате у техничкој спецификацији?
Зашто тражите само известаје ИСО19752/19798 а не и сертификат ИСО19752/19798 који је
једини који заиста и гарантује да се тонери производе у складу са стразеним стандардима,
ИСО извештај пише произвођач тонера и лупи свој печат на парчету А4 и то је „доказ“
дасе тонери тако производе!?!?!?!?!?.
ОДГОВОР:
Наручилац је на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама изменио конкурсну
документацију у року за подношење понуда и објавио исту без одлагања на прописан
начин. На основу чл. 63. став 5. Закона о јавним набавкама, продужен је рок за
достављање понуда и објављено је обавештење.
Питање бр. 1:
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Неопходно је да предмет ЈН испуњава услове квалитета, еколошке безбедности и
здравствене исправности. За дефинисање ових услова водили смо се искуствима сличних
набавки и процедурама и стандардима дефинисаним на сајту удружења репроизвођача
ETIRA (European Toner and Ink Remanufacturers Association).
http://www.etira.org/cartridge-remanufacturing/quality-first/
Захтеви у документацији дати су у сагласности са члановима 13, 70, 71, 72, 73, 76 и 77
ЗЈН.
У члану 13 ЗЈН каже се да је наручилац дужан да набавља добра која не загађују односно
минимално утичу на животну средину. Тражени стандарди и сертификати гарантују да ће
понуђена репроизведена добра из набавке бити одговарајућег квалитета, да неће
загађивати животну околину и радну средину и да ће бити безбедна за рад и запослене.
Чланови 70 и 71 омогућавају да се техничким спецификацијама дефинише ниво квалитета,
као и методе за осигурање квалитета, утврђивање нивоа утицаја на животну средину и
методе тестирања. Чланови 70 и 71 такође дозвољавају употребу српских, европских,
међународних и других стандарда.
Хвала Вам на указаној грешци везано за LGA сертификат за колор тонере.
За предметну набавку наручилац је на страни 16 (Техничке спецификације) извршио
измену уместо - сертификат LGA и то најмање за једну групу монохроматских и једну
групу колорних тонер касета, сада стоји сертификат LGA и то најмање за једну групу
монохроматских тонер касета.
Такође, наручилац је на страни 15 и 16 (Техничке спецификације) извршио измену, за
сертификате и извештаје додао је или одговарајући.
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