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Дом здравља "Вождовац" 
Број: 2018 
Датум:  14.04.2014.год. 
Београд, Устаничка 16                                                                                                                
Редни број јавне набавке:  13/2014 
 
 
 Предмет: Одговор на Захтев за појашњење у поступку јавне набавке  
                  р.бр.13/2014-П –Тонери и траке 
 
 Поштовани, 

 
 У отвореном поступку јавне набавке р.бр. 13/2014 добара: Тонери и траке, објављеним  на 

Порталу јавних набавки и Интернет страни Дома здравља: www.dzvozdovac.rs, дана 
20.03.2014.год. у вези са Вашим захтевом за  додатна појашњења запримљеним у Дому 
здравља путем е-маила дана 11.04.2014.год. дел.бр.3684: 

 
 1.“Уколико се достави изјава под пуном кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским органом да се такав документ не издаје и уз то 
прилозим ЈЦИ образац за тонере које сам увезао као и рачун мог ино добављача у коме се 
види шта сам и у којим количинама купио( И то вам доставим приликом сваке испоруке) 
да ли ћете прихватити моју понуду?“  
 
 Дајемо следећи одговор: 

Конкурсном документацијом дефинисано је у делу Додатни услови за учешће у 
поступку јавне набавке у тачки 8.Понуђач располаже довољним техничким и кадровским 
капацитетом: 
- Понуђена добра морају бити произведена од стране произвођача штампача (Lexmark,  
Fujitsu и НР), а за понудђене тонере (Lexmark) је потребно обезбедити 
ауторизацију/потврду произвођача, или локалног представништва произвођача за 
територију Републике Србије, за производе Lexmark којом произвођач робне марке 
уређаја (штампача) за које се добро користи, гарантује оригиналност тонера и рибона 
који ће се испоручивати, 
доказ: Ауторизација/потврда произвођача, документ мора да гласи на име Понуђача који 
доставља понуду за добра која су предмет јавне набавке и да је насловљена на 
Наручиоца. Документ мора бити важећи, потписан и оверен од стране овлашћеног лица 
произвођача уређаја Lexmark и на његовом званичном меморандуму. 
Добра – тонери морају бити оригинали од оригиналног произвођача oдносно тонери 
морају бити од истог произвођача као и сами уређаји ради испуњења услова гаранције од 
стране произвођача.  
 
Тражени доказ ауторизација/потврда се издаје од стране произвођача или локалног 
представништва произвођача за територију Републике Србије  . 
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 2. „Да ли сте сигурни да вам ауторизација насловљена на вас остаје као 
елиминациони услов?“ 
Дајемо следећи одговор:  

Конкурсном документацијом дефинисано је у делу Додатни услови за учешће у 
поступку јавне набавке у тачки 8.Понуђач располаже довољним техничким и кадровским 
капацитетом: 
Ауторизација/потврда произвођача, документ мора да гласи на име Понуђача који 
доставља понуду за добра која су предмет јавне набавке и да је насловљена на 
Наручиоца, чиме се гарантује да ће тражена количина предметних добара бити 
обезбеђена за потребе Наручиоца. 
 
 3. „Инсистирате на оригиналним тонерима за штампаче који су вам одавно ван 
гарантног рока и не постоји објективна потреба  наручиоца за толиким расипањем новца. 
Таквим састављањем документације ви сте онемогућили велики број понуђача да у 
складу са Законом о ЈН  и чланом 71 став 3. буду учесници поступка ЈН јер  можда могу 
да понуде одговарајући доказ да добра,која нуде на суштински једнак начин испуњавају 
услове из спецификације?“ 
 Дајемо следећи одговор:  

Конкурсном документацијом дефинисано је у делу Додатни услови за учешће у 
поступку јавне набавке у тачки 8.Понуђач располаже довољним техничким и кадровским 
капацитетом: 
Добра – тонери морају бити оригинали од оригиналног произвођача oдносно тонери 
морају бити од истог произвођача као и сами уређаји ради испуњења услова гаранције од 
стране произвођача.  
Наручилац је предметну набавку обликовао полазећи првенствено од опреме којом 
располаже – штампача који су у гарантном року . Испуњење услова гаранције за 
предметне штампаче је објективна потреба наручиоца, те се исте не могу прилагођавати 
пословним и економским интересима потенцијалних понуђача.  
Настанак  кварова који не би подлегли гаранцији, употребом неоригиналних тонера, 
резултирали би несразмерно већим трошковима за наручиоца што је  у супротности са 
основним начелом ефикасности и економичности којим је прописано “Наручилац је 
дужан да у поступку јавне набавке прибави добра, услуге или радове одговарајућег 
квалитета имајући у виду сврху, намену и вредност јавне набавке.„ 
 Свим потенцијалним понуђачима је омогућено да учествују у  поступку јавне  
набавке под једнаким условима који су у свему у складу са Законом о јавним набавкама 
(,,Службени гласник РС“124/2012) 
  
Из наведеног конкурсна документација и услови за учешће остају не промењени. 
 
 
 С поштовањем, 
 
              Дом здравља “Вождовац“   
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                               Соња Пејић, самостални инжењер, председник, ср 


