ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊA У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГE – СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ШТАМПАЧА И СКЕНЕРА, СА
ОБЕЗБЕЂЕЊЕМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (ЈАВНА
НАБАВКА БРОЈ 2/2019), ОД 5.3.2019. ГОДИНЕ
Потенцијални понуђач је поставио следеће питање, у коме тражи додатне информације у
предметном поступку:
Питање:
Поштовани,
Обраћамо вам се поводом додатних информација и појашњења конкурсне документације за јавну
набавку број 2/2019.
На страни 62. конкурсне документације, у делу који се односи на услове за учешће у поступку јавне
набавке, за ставку 2б навели сте да Понуђач мора да буде овлашћен за сервисирање опреме
произвођача Canon, Lexmark, HP, Kyocera и Xerox.
На страни 65. конкурсне документације, у делу који се односи на упутство како се доказује
испуњеност услова, за пословни капацитет, тачка 2б, навели сте да понуђачи морају да доставе
потврде произвођача или локалних канцеларија произвођача да је овлашћен за сервисирање
предметне опреме. Законом о јавним набавкама, члан 79, став 5, дефинисано је следеће:
"Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим
законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој
су тражени подаци јавно доступни".
Одређени докази у поступку јавне набавке, као што је случај и са ауторизацијама, користе се као
средство за ограничавање конкуренције од стране одређених канцеларија произвођача, понуђача, па
и Наручилаца, што је у супротности са Законом о јавним набавкама.
Законом о јавним набавкама, у члану 10, је такође дефинисано следеће:
"Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег
понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког поступка,
нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума".
Како је податак ко је овлашћен за сервис опреме која је предмет ове јавне набавке јавно доступан
податак, а узимајући у обзир горе изнесено, захтевамо да избаците овај дискриминаторски услов и
дозволите да се доказ да је понуђач овлашћен сервис неког произвођача докаже важећим Уговором
са произвођачем или достављањем линка са званичне стране произвођача где се види ко су
овлашћени сервиси. Овако дефинисаним условом, свакако не умањујете квалитет услуга које ће вам
бити пружене, пошто ће свакако учествовати фирме које су овлашћени сервиси произвођача, а
утицаћете на то да вам се на набавци појави више понуђача, а не само један, што ће довести до веће
конкуренције, и директно до мањих трошкова везаних за поступак и извршење јавне набавке.
Одговор:

Напомињемо да Наручилац ауторизације не користи као средство ограничавања
конкуренције, јер Наручилац не може ни на који начин да утиче на то да ли ће
одређени Понуђачи добити потврду од произвођача или неће.
Наручилац обликује конкурсну документацију према својим реалним потребама, а не
према интересима појединих понуђача, док Закон о јавним набавкама обавезује

Наручиоца да обезбеди конкуренцију међу понуђачима. Ипак, то не значи да је он у
обавези да учествовање у поступку дефинише на начин који омогућава сваком
заинтересованом понуђачу да учествује у поступку. Услове за учествовање Наручилац
дефинише полазећи од својих објективних потреба, а не од пословних и економских
интереса понуђача. Управо из тог разлога, реално је да неће сваки заинтересовани
понуђач бити у прилици да достави понуду која би одговарала захтевима наручиоца,
али то опет не значи да је тиме конкуренција међу понуђачима ограничена.
Захтевањем потврде произвођача опреме, конкуренција међу понуђачима није
ограничена, нити је прекршен било који члан Закона о јавним набавкама; могу да
учествују и домаћа и страна, физичка и правна лица.
Чланом 81. Закона о јавним набавкама јасно је дефинисано да понуду може поднети
група Понуђача, те да се додатни услови испуњавају заједно, осим ако Наручилац из
оправданих разлога не одреди другачије. Наручилац је на страни 69. конкурсне
документације, под тачком 8) јасно предвидео могућност достављања заједничке
понуде (конзорцијума), док је на страни 65. конкурсне документације јасно дефинисао
да додатне услове група понуђача испуњава заједно, те је и на овај начин поступио у
складу са Законом о јавним набавкама.
Уколико је Понуђач овлашћени сервисни партнер произвођача опреме, сматрамо да
не постоји ниједан разлог да не добије потврду произвођача којом се исто доказује.
Наручилац остаје при својим захтевима из Конкурсне документације јер сматра да
није прекршио ниједну одредбу Закона о јавним набавкама и да је свим
потенцијалним понуђачима омогућено да учествују у предметној јавној набавци, као
и да је свима обезбеђена једнакост и равноправност у истој.
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