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Број: 2690/19
Датум: 25.10.2019. године
ЈНМВ 08/2019-1.1.2
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12,
14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за Јавну набавку добара – Канцеларијски материјал, редни број ЈНМВ 08/2019-1.1.2, на
писани захтев заинтересованог лица, који је упућен путем електронске поште дана
25.10.2019. године у 09:18 часова, и који је заведен код Наручиоца под деловодним бројем
2682/19 дана 25.10.2019. године, следеће садржине:
„Поштовани,
Молим за следеће појашњење. због чега тражите оригиналну произвођачку потврду о
техничким карактеристикама фотокопир папира марке Навигатор када знате да је
проивођач из Аустрије. Молимо објашњене зашто тражите да аустријска фирма
насловљава потврду на Вашу фирму и фирму понуђача. Заиста, неуобичајен захтев који
наводи на то да ће понуђач са том потврдом и марком бити и једини понуђач. Друго
питање, како сте замислили да се понуди еквивалент, а да има карактеристике
Навигатор папира, када сваки папир има засебне карактеристике, чак и у оквиру
произвођачке фирме.
Унапред захвалан на одговору.
Срдачан поздрав“
За наведена питања Наручилац је припремио следеће одговоре:
Одговор бр. 1
Поштовани,
Наручилац ће прихватити и копију потврде Произвођача о техничким карактеристикама
понуђеног фотокопир папира, имајући у виду да се ради о јавној набавци мале вредности и
кратким роковима, али само под условом да се на копији јасно види да је оверена од стране
произвођача папира. У складу са наведеним Наручилац ће изменити Конкурсну
документацију и дозволити поред оригинала достављање и фотокопије потврде.

Наручилац предметну потврду тражи, обзиром да постоји реална могућности да сваки
понуђач скине сертификате са интернета или исте прибави на други начин, те је потврда
Произвођача папира једина права заштита да ми као Наручилац заиста добијемо добро које
тражимо и осигурамо се да ће нам исто и бити испоручивано током реализације уговора.
Наручилац се одлучио да тражи наведену Потврду имајући у виду да сваки овлашћени
дистрибутер може да се обрати Произвођачу и затражи ауторизацију за тражени посао, која
ће да гласи на Наручиоца и овласти Понуђача за расписану јавну набавку, те стога Наручилац
остаје при захтеву наведеном у конкурсној документацији.
Одговор бр. 2
Прихвата се сугестија која се односи на техничке карактеристике папира, те ће сходно томе
Наручилац извршити измене и допуне Конкурсне документације и продужити рок за
подношење понуда.
С поштовањем,
КОМИСИЈА ЗА ЈНМВ 08/2019-1.1.2
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