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                                                   ПИТАЊА И ОДГОВОРИ БР. 2 

 

                                        Везано за Конкурсну документацију 
 

ЈНД-М 1.1.2/2020 

 

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, благовремено и на начин 

предвиђен законом објављујемо одговор на питање потенцијалног понуђача. 

 

Дана 03.07.2020. године,  мејлом на адресу Дома ученика средњих школа у Нишу од 

стране потенцијалног понуђача упућен је захтев за додатним појашњењем,  који је 

заведен код наручиоца зав.бр. 825 од  03.07.2020.године и гласи: 

 

Postovani, 

kao zainteresovani Ponudjac u postupku javne nabavke JNDM 1.1.2/2020 nabavka 
opeme na stranici broj 10 za partiju broj 2 zahtevali ste da je uz ponudu ponudjac 
duzan da dostavi na srpskom jeziku katalog, prospekt, izvod iz kataloga - prospekta, 
potvrdu ili trugo izdat od stane proizvodjaca na osnovu kojih mozete da utvrdite da 
su sadrzane tehnicke karakteristike ispravne. 

Ukoliko se ponudi dobro proizvodjaca koje je strano da li mozemo da damo internet 
stranicu proizvodjaca i prevod karakteristika uredjaja potpisane od stane naseg 
ovlascenog lica sa slikom uredjaja kako bi utvrdili da je trazeni uredjaj taj koji ste 
opisali? 

Molimo da potvrdite prijem e maila u skladu sa ZJN. 
 

ОДГОВОР: 

 

Поштовани, 

Везано за јавну набавку добра  ЈНД-M 1.1.2/2020, објављујемо одговор на питањe:  

 

Један од основних задатака Конкурсне комисије је да у склопу стручне оцене понуђача 

изврши контролу достављених понуда, њене благовремености, потпуности и 

исправности, као и тачности и веродостојности документа који прате понуду, а 

предвиђене су конкурсом. У конкретном случају, оцена се врши провером свих 

тражених техничких карактеристика предмета набавке наведених у достављеном 

каталогу, проспекту, изводу из каталога - проспекта, потврде и др., од стране 

произвођача, на српском језику  ;  

Документ издат од стране произвођача мора бити оверен и потписан од стране 

одговорног лица понуђача; 
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То значи да је: 

- каталог, проспект, извод из каталога, потврда произвођача на српском језику 

основни и једини релевантни документ којим се руководи Комисија у стручној 

оцени техничких карактеристика добра;  

- понуђач у обавези да овери и потпише документ (каталог, проспект, извод из 

каталога, потврде и др.) који је издао произвођач добра.  

 

Оно што није захтевано конкурсном документацијом, није потребно ни доставити.  

Информација о веб сајту произвођача, превођење садржаја његове интернет странице  

и слично није предмет стручне оцене Комисије.  

 

Комисија може евентуално да затражи додатна појашњења која су у вези предмета 

јавне набавке од понуђача, и то је једина предвиђена и описана комуникација у фази 

стручне оцене понуда између наручиоца и понуђача.  

 

Ово појашњење је саставни део конкурсне документације. 

 

 

                                                                                                Комисија за јавну набавку   

 
 


