РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЖАБАРИ
Општинска управа
Комисија за јавне набавке
Број: 404-11/2016-01
Датум: 11.03.2016. године
Жабари

ПРЕДМЕТ: Појашњење у вези са припремањем понуде за ЈН „Набавка рачунарске
опреме“, број 1/2016.

Заинтересовано лице за ЈН број 1/2016, „Набавка рачунарске опреме“ – доставило је
наручиоцу писани захтев путем е-поште, дана 09.03.2016.године у 16.59 часова, за који је
наручилац потврдио пријем 11.03.2016. године у 11.45 часова, а којим заинтересовано лице
тражи појашњење конкурсне документације, и то:
„у вези са Јавном набавком добара мале вредности – набавка рачунарске опреме (бр.
1/2016) за партију 3 – копир апарат, захтевали сте да понуђач уз своју понуду
достави Потврду или овлашћење о ауторизацији којом произвођач понуђеног добра
гарантује да је понуђач овлашћен да понуди ли продаје добра у поступку јавне
набавке. Обзиром да предмет јавне није никаква специфична роба а да је трговина у
Србији слободна, не видимо логичку везу измедју захтеване ауторизације и предмета
јавне набавке. Сходно томе молили би вас да избаците ауторизацију производјача
као услов за давање понуде јер тиме не само да кршите члан 10 Закона о јавним
набавкама који измедју осталог каже да Наручилац не сме ограничавати понуђаче
кроз коришћење дискриминаторских услова и критеријума, већ и битно ограничавате
конкуренцију на само једног изабраног понуђача од стране представништва или
локалне канцеларије производјача. Наравно поставља се и правно питање каква је
улога представништва тј локалне канцеларија производјача као треће стране да
има право да условљава ко вама може да понуди и прода предметни уређај“.
У вези са наведеним, а у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, број 124/12 и 68/15), обавештавамо заинтересовано лице
следеће:

Одговор:
Чланом 63. Закона о јавним набавкама предвиђено је да заинтересовано лице тражи од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде најкасније
пет дана пре истека рока за подношење понуда. Заинтересовано лице је упутило захтев за
додатним информацијама за Јавну набавку број 1/2016 „ Набавка рачунарске опреме“ за коју
је предвиђен рок за подношење понуда 14.03.2016. године до 10.00 часова. Према закону о
јавним набавкама члан 63. став 2, захтев заинтересованог лица сматра се неблаговременим,
јер је поднет захтев у тренутку у коме је до истека рока за подношење понуда остало мање од
5 дана.

Потврда или овлашћење о ауторизацији произвођача или представника понуђача је
тражен у складу са Решењем републичке комисје за заштиту права у поступцима јавних
набавки број 4-00-204/2013 од 05.04.2013. године.
Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, број 124/12 и 68/15), наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници www.zabari.org.rs
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