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Питање:
Молим да ми одговорите на следеће питање
По ком члану закона о јавним набавкама уводите дискриминаторски услов овлашћење
произвођача или дистрибутера за територију Србије када су оригинални тонери за штампаче
производи на слободном режиму увоза и за које ја приликом сваког увоза плаћам Републици
Србији 1% царину и припадајући пдв. На начин како сте расписали јавну набавку моје
предузеће као једног од највећих увозника оригиналних тонера дискриминишете и дајете
предност са вашим овлашћењем произвођача или дистрибутера правним лицима која нису
учесници поступка јавне набавке. Молим вас да у складу са Законом о јавним набавкама члан 71
и 72 омогућите да као увозник оригиналних тонера могу да доставим следеће а што на
суштински једнак начин а ако не и прецизније доказује оригиналност тонера које ћу понудити.
ЈЦИ образац из кога се види колико сам оригиналних тонера увезао по врсти и количинама и да
је за то Републици Србији плаћена царина и пдв.
Изјава мене и мог предузећа као регистрованог понуђача дата под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу да смо понудили оригиналне тонере и да ћемо све време трајања
уговора испоручивати оригиналне тонере.
Узорци за сваку позицију из партије 1 HP тонери који ће код вас остати све време трајања
уговора како би сте контролисали испоруку све време трајања уговора.
Одговор:
Имајући у виду да су предмет јавне набавке оригинални тонери по свим партијама као и
за партију 1 ласерски штампачи HP, то је наручилац у складу са чланом 76. Закона о јавним
набавкама прописао додатни услов конкурсном документацијом у складу са којим потенцијални
понуђачи морају доказати да су овлашћени од стране произвођача или дистрибутера за
територију Републике Србије за продају предметних добара. Додатни услов није
дискриминаторског карактера и исти је у логичној вези са предметом јаве набавке, те наручилац
остаје при трaженом услову и доказима који се на њега односе, а све како је предвиђено
конкурсном документацијом.

