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Број : 1-02-4042-1 / 14-10
Датум: 11.03.2014.

Београд
„De1fi Commerce d.o.o.",
Јурија Гагарина 122/7,
Нови Београд
ПРЕДМЕТ: Одговор на зактев за појашњењем конкурсне документације у вези са
припремањем понуде за ЈН број 1-02-4042-1/14
Ha основу члана 63. CT. 3. Закона 0 jaBHuM набавкама („Службени гласник PC" број
124/2012, у даљем тексту: Закон), у наставку дописа дајемо одговор на достављени захтев за
додатним појашњењима бр. 1-02-4042-1/14-9 од 07.03.2014. године, који је поднео „De1fi
Commerce d.o.o." из Београда.

Питањ a:
1. Тражите писмо 0 намерам банке, и то првокласне, да h e y случају избора понуђача
издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, и на ma] начин нас излажте
додатним трошковима, што није у складу са чланом 9. Закона, с обзиром на то да ми вама
испоручујемо робу на одложено пла h ање, a од вас не тразимо банкарску гаранцију. Ha ma]
начин излажућ и нас великим трошковима довеш ћ ете до тога, да he још ве ћ и број људи
остати без посла, буцет сајош маtне napa, a самим тим и ви без nocna. Cmora вас молим, да
овај непотребни потрошачки услов из документације избаците.
2.Тражите потврду 0 ликвидности предузе ћ а, и позивам се на исти члан 9. Ја имам
потврду 0 ликвидности издату до 31.01.2014. године, и сад ви тражите да морам да вадим
нову, и да поново непотребно трошим новац, a y мојим докуметима (Биланс стања H
Биланс ycnexa) cejacHo види како предузе ћ е ради ве h 18 година за разлику од вас без помо ћ и
из буцета. Молим вас, да u овај услов избаците или да прихватите моју потврду издату до
31.01.2014. године.
3.Тражите да тонери имају услов минималног броја страна стандарде 1S019752 и
1S019798. У томе вас потпуно подржавам, na вас молим да уведете додатни услов, да
сваки понуђач мора да достави потврду произвођача тонера, којом произвођач потврђује
да има me сертификате и да достави сертификате самог произвођача, као и техничку
документацију за сваки артикал, у којој се види колико тонер ради страна ca 5%
покривености.
ОДГОВОРИ:
Одговор бр.1: Пре свега, разумемо ваше предлоге aa боље функционисање система

јавних набавки u jaBnor сектора генерално, али права адреса за такве предлоге су
законодавство и извршна власт у Републици Србији. Републичка агенција за електронске
комуникације (РАТЕЛ), као Наручилац у смислу Закона, нема могу ћности да спречи nojaBe
које сте навели, ве ћ само има обавезу да поступа у складу ca Законом и подзаконским
актима. Стога, сматрамо да смо Конкурсну докуемнтацију бр. 1-02-4042-1/14-5 (у даљем
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тексту: Конркусна докуемнтација) у потпуности припремили у складу са Законом, и да
нисмо прекршили начело економичности, јер у чл. 9. Закона стоји: „Наручилацје дужан да
a додела уговора врши у роковима и на
начнн прописан овим законом, са што мање трошкова везаних за поступак a извршење
јавне набавке ". Из овога закључујемо, да је Наручилац прво у обавези да поштује законске

обезбеди да се поступак јавне набавке спроводи

одредбе, и да након испуњења тог услова, обавезан је да трошкове у вези са поступком јавне
набавке, као и у вези са извршењем набавке, „сведе" на минимум. У складу чланом 61. CT. 7.
Закона, Наручилац има право да тражи средство обезбеђења за добро извршење посла од
стране испоручиоца предмета набавке, као сигурност извршења уговора.
Одговор бр.2: Потврда 0 броју дана неликвидности Народне банке Србије за период
10.08.2013. - 10.02.2014. године је тражена у складу са чл 77. Закона, као доказ за испуњене
финансијског капацитета из чл 76. Закона. Наручилац нема могу ћност да призна вашу
потврду, јер не покрива тражени период доказивања 10.08.2013. - 10.02.2014. године. Такође,
Наручилац нема могу ћност да упркос чињеници да је ваша потврда неисправна, исту
прихвати као доказ финансијског капацитета, јер би на тај начин прекршили чл 12. Закона начелоједанкосrпи понуђача.
Одговор бр.3: Ви као понуђач, имате право да у понуди предате документацију коју
сте навели, a која ce тиче поштовања наведених стандарда IS019752 и 15019798. To вас не
спречава нити Закон, нити Конкурсна документација. Услов минималног броја страна је
наведен у Одељку III- Спецификацији предмета набавке, у Конкурсној документацији, и
представља услов да понуда буде одговарају ћа у смислу чл. 3. ст.1. тач 32) Закона.

Конкурсном документацијом није тражено да се у понуди достави посебан доказ овога
услова 0 минималном броју страна, али ако Наручилац посумња да нека понуда не испуњава
овај услов, то ћe накнадно проверити у складу са чл. 93. Закона.
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