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08/3 број:404-1-18/16-15 
13.06.2016. године 
 

 
 ПОЈАШЊЕЊЕ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације у вези поступка јавне набавке: Набавка 
штампача са тонерима за потребе РФЗО, број јавне набавке: 404-1-103/16-18 
 

 
Дана 10.06.2016. године заинтересовано лице обратило се захтевом за појашњењем у вези 

поступка јавне набавке: Набавка штампача са тонерима за потребе РФЗО, број јавне набавке: 404-1-
103/16-18, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 
68/15).  

 
Питање бр. 1: „У делу који се односи на обавезне и додатне услове за учешће из чл. 75. и 76. 

ЗЈН, на страни 8/33, тачка 2.6.2. конкурсне документације, Наручилац захтева достављање 
потврде/ауторизације издате од стране Произвођача или локалне канцеларије произвођача да је 
понуђач овлашћен за продају добара које нуди. Да ли ћете понуду прихватити као исправну уколико 
наведену потврду/ауторизацију доставимо оверену од стране овлашћеног дистрибутера опреме коју 
нудимо?“ 

 
Одговор бр.1: На страни 8 од 33 конкурсне документације у тачки 2.6.2. наведено је да је као 

један од доказ да испуњава пословни капацитет понуђач у обавези да достави следеће: „Важећа 
потврда/ауторизација, важећи сертификат, важећи уговор или сл. документ издат од стране 
произвођача или локалне канцеларије произвођача, из ког се недвосмислено може утврдити да је 
понуђач овлашћен за продају добара које нуди (за штампач и тонер)“. 

 
Наручилац је у конкурсној документацији јасно дефинисао докумената која је потребно 

доставити како би понуђачи испунили захтевани услов, те неће прихватити, односно неће оценити као 
прихватљиву понуду понуђача који достави потврду/ауторизацију оверену од стране овлашћеног 
дистрибутера опреме која се нуди. 

 
Наручилац је одредио додатне услове и доказе којима се исти доказују, водећи рачуна о 

поштовању начела који су одређени Законом о јавним набавкама.  
 
Питање бр. 2: „Како је информација о овлашћеним Партнерима за продају на територији 

Републике Србије произвођача опреме која се захтева у предметној јавној набавци и лако доступна, 
те је иста доступна на званичној интернет страници Произвођача опреме као и у појединим 
каталозима, молимо од Наручиоца појашњење зашто је достављање потврде/ауторизације 
неопходно за исправност понуде с обзиром на чињеницу да се ради о јавно доступним подацима.“ 

 
Одговор бр.2: Наручилац, у складу са чланом 79. став 6. ЗЈН, не може одбити као 

неприхватљиву  понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или конкурсном документацијом, ако 
је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

 
Уколико понуђач не достави тражени доказ, а наведе у понуди интернет страницу на којој су 

тражени подаци јавно доступни, Наручилац ће такву понуду оценити као прихватљиву. 
 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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