
    

 

Шабац, 22.06.2020.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 

Захтеване техничке карактериситике  за папир А4 указује  на једног произвођача и то 

на НАВИГАТОР. Упоредним прегледом техничких карактериситка датих у конкурсној 

документацији и извода из каталога произвођача папира НАВИГАТОР  може се 

утврдити да су техничке карактеристике индетичне.   

Члан 10 ЗЈН написано је да Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући 

сто је  могуће већу конкуренцију. 

Наручилац не може да ограничи конкуренцију ,а посебно не може онемогућавати 
било којег понуђача да учествује  у поступку јавне набавке  неоправданом употребом 

преговарачког поступка,нити коришћењем дискриминационих услова,техничких 
спецификација и критеријума.  

Из наведеног се може утврдити да је наручилац прописао дискриминаторске техничке 

каркатериситке папира,на тај начин што је техничке карактеристике прилагодио  

производу одређеног произвођача папира.Ни један папир осим папира произвођача  

Навигатор нема збирно све захтеване техничке карактериситке.То Вам можемо 
доказати техничким каркатеристикама папира произвођача  који се налазе на 

територији Србије имајући у виду да тражите класу А папира.  

Из захтеваних техничких карактериситка  може се видети да више реномираних 

проузвођача папира не могу испунити дефинисане техничке захтеве 

папира.Реномирани произвођаци могу да понуде папир техничких карактеристика 

прихватљивих за наручиоца али су прописаним техничким карактеристикама 
елиминисани да учествују у предметном поступку јавне набавке.  

Из свега наведеног може се утврдити да је наручилац начинио повреду члана 10 ЗЈН 

и члана 71.Став 1.Тачке 2. ЗЈН а са њим у вези и члана 72.Става2.ЗЈН.  

Молимо наручиоца да измени конкурсну документацију.  

Одговор наручиоца: Наручилац сходно потребама остаје при захтевима из 

конкурсне документације. 

Комисија за  јн 13/20 
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