ПИТАЊЕ:

ОДГОВОР
1. У складу са чланом 69. Закона о јавним набавкама у случају оквирног споразума,
процењене вредности јавне набавке одређује се као вредност свих уговора предвиђених за време
трајања оквирног споразума. Сваки појединачни наручилац са списка наручилаца приликом
планирања набавке и одређивања процењене вредности јавне набавке имао је у виду све чиниоце
који утичу на одређивање процењене вредности јавне набавке у складу са начином одређивања
процењене вредности који је прописан Законом о јавним набавкама (члан 64, члан 65. 68, 69….
Закона).
2. На основу члана 61. став 2. Закона, Наручилац није дужан да објави процењену
вредност јавне набавке.
3. Уколико су сви понуђачи за одређену партију поднели понуду која прелази
процењену вредност партије, Наручилац ће у сваком случају поступити у складу са Законом о
јавним набавкама и Подзаконским актима.

4. Наручилац је конкурсном документацијом прописао у тачки 4. у поглављу III
„Техничке карактеристике“, затим у члану 15. Модела оквирног споразума као и у члану 10.
Модела уговора да: „Понуђач је дужан да пре закључења појединачних уговора достави по
један узорак сваког тонера у оригиналном паковању произвођача, за партију за коју закључује
уговор са појединачним наручиоцем, који ће бити задржани до истека рока важења уговора ради
упоређивања са тонерима које ће испоручивати у току важења уговора. Тонери који су достављени
као узорци биће плаћени са првом фактуром“.
Наручилац није у могућности да у законском року за давање појашњења
конкурсне документације, стави на располагање понуђачима списак тонера које користе поједини
наручиоци јер је спецификација, односно потреба за набавком тонера приказана јединствено, у
апликативном софтверу, те Управа као тело за централизоване јавне набавке не може
благовремено да изврши увид у свих 87 достављених извештаја наручилаца са списка наручилаца,
који су између осталог поднели захтев и за набавку добара - тонера, укључујући и друге набавне
категорије, ради спровођења поступка централизованих јавних набавки.
Уговори ће се закључивати за сваку партију појединачно, када настане потреба
појединачних наручилаца за предметом набавке. С обзиром да је конкурсном документацијом
прописано да је понуђач дужан да се одазове позиву за закључење појединачних уговора у року од
три дана, наручилац сматра да ће понуђач са којим буде закључен уговор имати довољно времена
да обезбеди потребну количину узорака сваког тонера за сваку партију за коју закључује
појединачни уговор, јер је претпоставка да понуђачи који се баве прометом наведених добара
поседују и магацински простор у којем лагерују предметна добра.
5. У Партији 5 - Оригинал тонери за HP уређаје, за ставку 129. у колони 3 – Ознака,
уместо ознаке „ce995a/200 ком“ треба да стоји ознака „CE390A“.
6. У Партији 5 - Оригинал тонери за HP уређаје, за ставку 130. такође у колони 3.
уместо ознаке „3ycanepack(crno-beli)“ треба да стоји ознака „C390X“.
7. У Партији 5 - Оригинал тонери за HP уређаје, за ставку 134. у колони 4 Јединица мере, уместо „ком“ треба да стоји „комплет“.

