ПИТАЊЕ

Одговор
1. Конкурсном документацијом су на правилан начин и у складу са Законом
дефинисана средства финансијског обезбеђења, а у складу са потребама појединачних наручилаца,
приликом закључења уговора која зависе од вредности појединачног уговора које ће наручиоци
закључивати са изабраним понуђачем, за сваку партију појединачно. Пре закључења уговора
изабрани понуђач ће бити обавештен о начину закључења уговора и процедури прибављања средства
финансијког обезбеђења код пословне банке, у складу са чланом 113. Закона о јавним набавкама и у
складу са условима прописаним оквирним споразумом, односно уговором.
2. Приликом одређивања финансијских и пословних капацитета Управа за заједничке
послове је имала у виду специфичност предмета централизоване јавне набавке, потребе и захтеве
већег броја наручилаца, укупно 41 наручилац, са Списка наручилаца који чине државни органи и
организације укључујући и правосудне органе. Захтеви у погледу финансијског и пословног
капацитета прецизирани су у складу са додатним условима прописаних чланом 76. Закона о јавним
набавкама, као и начином доказивања испуњености услова из члана 77. Закона о јавним набавкама.
Приликом одређивања доказа у конкурсној документацији итекако се водило рачуна о
трошковима прибављања свих доказа, како исти не би били несразмерни процењеној вредности јавне
набавке у целости, као и процењеној вредности сваке појединачне партије.

3. Захтев за достављањем ауторизације је исправан начин и представља гаранцију
оригиналности тонера које понуђач нуди и које ће испоручивати у току реализације уговора, као и
достављање узорака пре закључења уговора – по једног узорка сваког тонера у оригиналном
паковању произвођача за партију за коју закључује уговор, који ће служити за упоређивање са
испорученим тонерима и утврђивање оригиналности и квалитета испоручених тонера. Посебно треба
напоменути да захтев за достављање ауторизације не представља дискриминацију потенцијалних
понуђача, нити спречава обезбеђивање конкуренције за подношење понуде у предметном поступку.
Сва друга објашњења заинтересованог лица производ су субјективног мишљења. Такође, поређење
набавке тонера у 2017. години са набавком тонера из 2015. године и апострофирање имена било којег
понуђача је произвољно и непримерено, те исто није усмерено на објашњење конкурсне
документације, већ представља коментар заинтересованог лица.
4. Начин достављања ауторизације приликом испоруке добара на врло јасан и
прецизан начин је дефинисан у Поглављу III „Техничке карактеристике“ у тачки 4. „Начин и рок
испоруке“, као и у Моделу оквирног споразума и Моделу уговора, а у складу са појашњењем и
извршеном изменом конкурсне документације који су објављени на Порталу јавних набавки и
интернет страници Управе од 15.05.2017. године. Исто се односи и на достављање узорака
прописаних тачком 5. „Достава узорака пре закључења уговора“, као и вршење контроле
испоручених тонера у току реализације уговора прописано је у тачки 6. „Начин спровођења контроле
и обезбеђивање контроле квалитета“, као и у Моделу оквирног споразума и Моделу уговора.
5. Приликом сачињавања конкурсне документације Управа за заједничке послове, као
тело за спровођење централизоване јавне набавке, како је напред изнето, дефинисала је услове и
захтеве који су у логичној вези са предметом и значајем централизоване јавне набавке према
објективним потребама појединачних наручилаца, без кршења основних начела Закона о јавним
набавкама. С друге стране не постоји обавеза наручиоца да услове за учествовање у поступку јавне
набавке дефинише на начин како би се омогућило учествовање сваког заинтересованог лица у
поступку јавне набавке. Сваки наручилац услове и захтеве из конкурсне документације прописује
првенствено полазећи од својих објективних потреба, у наведеном случају од потреба 41-ог
наручиоца, а не од пословних и економских интереса потенцијалних понуђача. Што значи
конкуренција је увек обезбеђена уколико довољан број понуђача може да испуни постављене услове.
На основу свега изнетог, услови и захтеви прописани конкурсном документацијом у
предметном поступку, неће се мењати.

