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БРОЈ ЈН 70/2019 
 

Питање бр.1 

У техничкој спецификацији наводите: 
"Уколико се из произвођачке документације не могу недвосмислено потврдити неке од 

захтеваних техничких карактеристика понуђене опреме, потребно је доставити потврду 
произвођача којом се потврђује да понуђена опрема испуњава наведене техничке 

карактеристике. 
пoтврду прoизвoђaчa или звaничнoг прeдстaвништвa зa Србиjу дa je пoнудa испрaвнa у 

тeхничкoм смислу и штo сe тичe услoвa гaрaнциje." 

Молим Вас да потврдите да уколико произвођачка документација (каталог или слична 
спецификација произвођача) јасно указује на испуњење услова из техничке спецификације, да 

није потребно доставити: 
 

- потврду произвођача којом се потврђује да понуђена опрема испуњава наведене техничке 

карактеристике и 
- потврду произвођача или званичног представништва за Србију да је понуда исправна у 

техничком смислу и што се тиче услова гаранције. 
 

Наиме, произвођачи опреме не могу, сходно прописима и њиховим корпоративним, глобалним 
правилима који важе за цео свет, да потврђују да је понуђач (нека партнерска компанија из 

Србије) припремио исправну понуду, јер би се тиме ставили у правну ситуацију да се 

изјашњавају о понуђачевој понуди у поступку у ком нису директни учесник, и не могу да одреде 
садржај комплетне понуде, већ то чини сам понуђач. 

Правне службе произвођача не издају две потврде које сте навели, на начин који сте захтевали. 
Произвођачи могу да доставе понуђачу технички досије/каталог који јасно указује на испуњење 

услова, као и овлашћење које сте тражили у додатним условима по чл.76, а што сматрамо да је 

довољно да гарантује Наручиоцу да је предметна опрема одговарајућа и да је понуђена путем 
легалног продајног канала произвођача. 

 
Одговор бр.1 

Потребно је да понуђач уз понуду достави оригиналну произвођачку документацију на 

енглеском или српском језику из које се недвосмислено могу потврдити све зехтеване техничке 
карактеристике понуђене опреме.  

- уколико се из произвођачке документације не могу недвосмислено потврдити неке од 
захтеваних техничких карактеристика понуђене опреме, Наручилац задржава право да тражи 

достављање потврде произвођача којом се потврђује да понуђена опрема испуњава наведене 
техничке карактеристике.  

Комисија за јавну набавку  

 


