ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
ГЛАВНА 107; 22400 РУМА
ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980

На основу тражених ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ у поступку ЈН МВ бр. 404-62/17-IV, а у складу са чланом
20. и чланом 63. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15),
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ образована решењем бр.404-62-4/17-IV доставља:

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА , ИНФОРМАЦИЈЕ И ОДГОВОРЕ
у поступку јавне набавке мале вредности бр. 404-62/17- IV
НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ТОНЕРА
по партијама
Партија 2-Тонери
ПИТАЊЕ

ОДГОВОР

1 Поштовани, сходно ЗЈН а везано за
Вашу ЈН 404-62/17-IV Партија 2
Тонери, молимо Вас да одговорите
на следеће питање:
У Вашој КД нигде нисте навели
који квалитет и по којим
стандардима је потребно да буду
израђени
жељени
тонери.
Подсећамо Вас на члан 13.ЗЈН који
децидирано
наводи
да
је
"наручилац дужан да набавља
добра, услуге и радове који не
загађују, односно који минимално
утичу на животну средину...", а
члан 70. и 71. ЗЈН упућују на
коришћење
техничких
спецификација па Вас сходно томе
молимо да прилагодите вашу КД
бољим дефинисањем захтеваног
квалитета
тонера
и
тиме
задовољили наведене чланове ЗЈН.

Поштовани,
Сходно одредабама чл. 70., 71. и 75. Закона о јавним
набавкама (даље: Закон) Наручилац је конкурсном
документацијом у предметном поступку јавне набавке,
Партија 2 – тонери, рибони, кертриџи, предмет набавке
дефинисао као одговорајући производ према потребама
Наручиоца везујући их за одређену врсту штампача које
Наручилац користи (члан 70. став 1 Закона) узевши у
обзир усаглашеност и употребу производа ( члан 70. став
2 Закона), а под термином "одговарајући" подразумева
тонере чије тонер касете морају бити потпуно нове и
својим капацитетом, паковањем и карактеристикама
морају бити индентичне ОЕМ производу.Предметна
добра морају бити нова, неоштећена, технички исправна,
и у оригиналним паковањима. Добра морају бити
упакована у амбалажи и на начин који је прописан за ову
врсту добара и која мора обезбедити од делимичног или
потпуног оштећења при утовару, транспорту, претовару и
ускладиштењу.
Конкурсном документацијом је предвиђено (прилог бр. 12
на страни 15) да понуђач гарантује испуњење услова
дефинисаног Законом , члан 75., који се односи на
безбедност производа и заштиту животне средине,
доказује Изјавом датом под кривичном и материјалном
одговорношћу, а који начин је прописан Законом као
могућ и дозвољен.
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Из напред наведеног произилази да је Наручилац у свему
поступио сходно одредбама Закона.

KOМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
БР.РЕШЕЊА 404-62-4/17-IV
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