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ПРЕДМЕТ : ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА У ПОСТУПКУ ЈНМВ 02/2017- Рачунарска и 

комуникациона опрема Oзнака из Општег речника набавки: 30230000 – Рачунарска опрема 

 

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС" број 124/12, 

14/15 и 68/15), у јавној набавци мале вредности ЈНМВ 02/2017- Рачунарска и 

комуникациона опрема, достављамо вам одговорe на следећa питањa: 

 

Питање 1.:  

 На странама 4 и 5 конкурсне документације у делу – ,,Спецификацие у табеларном 

приказу“ захтевате потврду произвођача или представништва произвођача за 

територију Србије да је понуђач овлашћен за продају предметне опреме, док на 

страни 8. у делу – ,,Додатни услови“ као доказ захтевате исту потврду а наводите 

да се доказује Изјавам? 

Одговор: 

Наручилац је конкурсној документацији на страни 8 у делу Додатни услови за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН јасно навео да је за испуњење додатних услова за 

учешће у поступку предметне јавне набавке неопходно да Понуђач поседује потврду 

произвођача или представништва произвођача за територију Републике Србије да је Понуђач 

овлашћен за продају предметне опреме и да та потврда мора да гласи на име Понуђача, да је 

насловљена на наручиоца и да се односи на предметну јавну набавку. Дакле, то је ДОКАЗ 

испуњења додатних услова. Како се у овом поступку ради о јавној набавци мале вредности 

Наручилац је да би понуђачима упростио припремање понуде навео да за доказивање 

испуњености додатних услова доставе оверену Изјаву у којој под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђују да поседују тражени доказ за учешће у предметном 

поступку, али то је дато уз напомену да Наручилац може пре доношења одлуке о додели 

уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид 

оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Такође је 

наведено да ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, 

не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Питање 2.:  

 На страни 10 конкурсне документације у делу – ,,Обавезна садржина понуде“ под 

тачком 11. наводите ,,Образац изјаве о давању обезбеђења за добро извршење посла и 

отклањање грешака у гарантном року“. Како на самом Обрасцу бр. 11 захтевате 

средство обезбеђења за добро извршење посла као и у Моделу уговора на страни 35, 

члан 9. где такође захтева теменицу за доброизвршење посла.  

Молимо вас да потврдите да ћете у случају доделе уговора у предметном поступку 

јавне набавке, Понуђач коме буде додељен уговор бити у обавези да Наручиоцу 

достави као средство обезбеђења – Бланко меницу за добро извршење посла. 

Одговор: 

Да би се отклонила свака недоумица Наручилац овим потврђује да ће у случају доделе 

уговора у предметном поступку ЈНМВ 02/2017, Понуђач коме буде додељен уговор бити у 

обавези да Наручиоцу достави као средство обезбеђења – Бланко меницу за добро извршење 

посла. 

 



Питање 3.:  

 Молимо вас да ,,Образац Изјаве о независној понуди“ на страни 23. измените у складу 

са Законом. 

 

Одговор: 

На страни 23 конкурсне документације у Обрасцу број 3. којим се даје изјава о независној 

понуди техничком грешком је изостављен део реченице, тако да је објављена изјава 

непотпуна.  

Изјава треба да гласи: Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу 

изјављујем да Понуђач  подноси понуду независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН МВ 02/2017: 

Рачунарска и комуникациона опрема. 

 

Питање 4.:  

 Молимо вас да нам одговорите да ли је уз понуду неопходно доставити произвођачки 

каталог или извод каталога или неки други документ којим се доказује да је понуђач 

понудио захтевана предметна добра. 

 

Одговор: 

Потврђујемо да је уз понуду неопходно доставити произвођачки каталог или извод из 

каталога из којих се може јасно утврдити да је Понуђач понудио захтевана предметна добра. 

 

 

Овај допис представља саставни део конкурсне документације. 
 

                                                                                    Комисија за јавну набавку ЈНМВ 02/2017 
                                                                                            АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

  


