
    

 

Шабац, 12.06.2020.год. 

 
Предмет: Појашњење конкурсне документације 
 

Потенцијални понуђач се обратио наручиоцу ради појашњења конкурсне 
документације за јавну набавку у отвореном поступку бр.13/20 и то са следећим 

питањем:  

Понуђач који учествује у поступку јавне набавке мора испунити додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом  76.Закона и то:  

За партију 1-фотокопир папир 

 Услов да понуђач треба да достави потврду произвођача којим се овлашћује понуђач 

да нуди предметно добро.Потврда мора бити потписана и оверена пецатом од стране 

овлашћеног  лица произвођача ,насловљена на Наручиоца и предметну јавну набавку 
,са наведеним подацима из техничке спецфикације фотокопир папира А4.- није у 

логицкој вези  са предметом јавне набавке и у супротности је са основним начелима 

из области јавних набавки-начелом обезбеђења конкуренције и начелом једнакости 
понуђача.  

Чланом 3 ст.1.тач. 32 ) ЗЈН-а одговарајућа понуда дефинисана је као понуда која је 

благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке 
спецификације.  

Ауторизација произвођача када је реч о добрима која су предмет јавне набавке  је 

непотребна и значајно угрожава начела обезбеђења конкуренције и једнакости 

понуђача,а с тим у вези и начело економичности јавних набавки.  

Ни сама ауторизација  не представља гаранцију  да ће изабрани понуђач 

испоручивати  добра која су предмет ауторизације.  

Неоснован је зехтев за ауторизацијом ако се захтевано добро  може набавити на 
отовреном тржисту  и ако га у поступку јавне набавке може понудити свако лице које 
се налази у дистрибутивном ланцу.Овом Ауторизацијом  наручилац заговара институт 

специјалног одобрења  од једног лица  и на тај начин му доделио  могућност 
арбитрирања у поступку ,јер од његове воље да неком лицу изда ауторизацију 

зависи  и могућност учешћа у поступку ,односно добијање конкретног уговора.  

Имајући у виду горе наведена образложења захтевамо измену тендерске 
документације. 

Одговор наручиоца: Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације. 
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