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Број: 5.2.-2381       

Дана:06.02.2016.   

                                                                 

                                

Предмет: Одговор на питања - појашњења потенцијалног понуђача упућен путем 

електронске поште (maila) дана 03.02.2017. године за јавну набавку мале вредности добара – 

Набавка тонера и кертриџа, број 01/17. 

  

Дана 03.02.2017. године у 13,41 и 15,24 потенцијални понуђач је упутио путем електронске 

поште питања - везано за јавну набавку мале вредности добара – Набавка тонера и 

кертриџа, број 01/17. Наручилац је дана 06.02.2017. године у 08,03 електронским путем 

потврдио пријем питања. 

 

Питање 1 у 13,24 часова: 

 

„Поштована, 

Молим Вас да ми тачно дефинишете ко је по Вама у складу са Законима Р. Србије 

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИК ПРОИЗВОЂАЧА ТОНЕРА 

Да ли је то по вама званични дистрибутер или званични партнер ПРОИЗВОЂАЧА уређаја а 

и једни и други се налазе на сајтовима произвођача и и једни и други имају потписане 

уговоре са ПРОИЗВОЂАЧЕМ И СА ДИСТРИБУТЕРОМ 

 

OHSAS 18001 је стандард који се односи на здравље и на безбедност на раду 

У Србији се када је у питању здравље и безбедност на раду поступа по ЗАКОНУ О 

БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ СЛ. ГЛАСНИК РС бр 101/2005 

Дакле OHSAS 18001 се пре свега односи на поштовање прописаних оквира који гарантују 

услове рада и здравствену бригу о самим радницима који раде у одређеној компанији и 

никакве везе нема са предметом јавне набавке нити директно нити индиректно. Предмет 

ваше јавне набавке су тонери за штампаче што значи да сте ви овај стандард увели само да 

бисте смањили односно елиминисали конкуренцију. Дакле да будете сигурни да ће само 

један понуђач моћи да учествује у јавној набавци и има исправну понуду.“ 

 

Питање 2 у 15,24 часова: 

 

„Поштовани, 

 

Молим вас за појашњење конкурсне документације за јавну набавку мале вредности бр. 

01/17 

 

1. С обзиром да није најјасније дефинисан квалитет тонера у предметној јавној 

набавци, шта се подразумева под описом да су тонери „оригинални производи“? 

 Да ли се под тим мисли на оригиналне тонере произведене од стране 

произвођача уређаја за које се тонери траже? 

 

2. У вези са претходним питањем треба изменити текст ауторизације: 

 Да понуђач поседује овлашћење или ауторизацију произвођача или 

овлашћеног представника произвођача уређаја за које се траже тонери за 
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територију Републике Србије којим се овлашћује понуђач да има право 

продаје понуђених тонера, који овлашћењем гарантије да су тонери 

оригинални производи. 

Као доказ испуњености овог услова потребно је доставити: 

 Потписано и печатирано овлашћење/ауторизацију или потврде издате од 

стране произвођача или овлашћеног представника произвођача уређаја за 

које се тонери траже за тероторију Републике Србије. 

 

3. Као доказ о испуњености услова о довољном кадровском капацитету између осталог 

тражи се и фотокопија важеће санитарне књижице за приступ објектима где се 

врши производња сирове воде. 

 С обзиром да су предмет набавке тонери и кертриџи, не видимо повезаност са 

истим и сврху достављања овог документа, те вас молимо избришите ову ставку и да 

имените конкурсну документацију у овом делу.“ 

 

 

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015 ), Наручилац даје у законском року одговоре на постављена 

питања. 

 

 

Одговор на питање број 1:  

 

Како и пише у конкурсној документацији: "Да понуђач поседује овлашћење или 

ауторизацију произвођача или овлашћеног представника произвођача за територију 

Републике Србије којим се овлашћује понуђач да има право продаје понуђених тонера, који 

овлашћењем гарантује да су понуђени тонери оригинални производи." Овим се потврђује да 

ће произвођач понуђених тонера испратити да сва добра коју понуђач буде испоручивао 

буду оригинални производи. 

 

Деловање на пољу заштите људи је интегрални део корпоративне филозофије и утиче на 

пословање и одлучивање. Важно нам је да су добављени производи здравствено безбедни – 

у складу са правним нормама / прописима / стандардима. 

Компанија која брине о здравственој сигурности својих запослених (односно ради по 

стандарду SRPS OHSAS 18001), стара се да запослени не буду изложени прекомерним 

штетностима. Следећи ту чињеницу, имали смо намеру да заштитимо своје и запослене који 

долазе у контакт са овим, потенцијално опасним производима. 

 

Одговор на питање број 2: 

 

1. На страни 23/46 конкурсне документације у делу ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ И ОПИС ДОБАРА КОЈА СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ је 

наведено: "Потрошни материјал мора бити оригинални, нов, у оригиналном 

паковању произведен од произвођача уређаја за који се потрошни материјал и 

користи." 

 

2. У складу са наведеним у одговору на питање број 1 да : "Потрошни материјал мора 

бити оригинални, нов, у оригиналном паковању произведен од произвођача уређаја 

за који се потрошни материјал и користи." је и тражен додатни услов: „Да понуђач 

поседује овлашћење или ауторизацију произвођача или овлашћеног представника 

произвођача уређаја за које се траже тонери за територију Републике Србије којим се 
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овлашћује понуђач да има право продаје понуђених тонера, који овлашћењем 

гарантује да су тонери оригинални производи.“ 

 

3. Како се преузимање употребљеног потрошног материјала одвија и у објектима где се 

врши производња сирове воде, тражени услов је оправдан. 

 

 

 

 

 

С поштовањем, 

                                                                   

    ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                                    Комисија за јавне набавке 

 
Доставити: 

 Служби „Јавних набавки“ 

 Архиви      


