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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ У ВЕЗИ ЈН 73/2019 – Резервни делови за матричне штампаче 

 

 

ПИТАЊЕ 1: 

 

Као заинтересовано лице у поступку јавне набавке ЈН 73/2019 – „Резервни делови за матричне штампаче“, 
молимо вас узмете у обзир следеће, те измените захтев: 

У Конкурсној документацији у делу III-1 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈН ЧЛАН 76. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, захтевано је од Понуђача следеће: 

5. Да располаже довољним техничким капацитетом: Да је понуда Понуђача исправна у техничком смислу. 

Доказује се достављањем: Потврде издате од стране произвођача или овлашћеног представништва 
произвођача Fujitsu да је понуда Понуђача исправна у техничком смислу, да су понуђене интерне ЛАН 

картице компатибилне са штампачима DL3750+ и DL3850+. 

Питање 1. 

Оваква потврда се више не може прибавити, јер потврде сада потписује произвођач, а не овлашћено 

представништво. Наиме, произвођачи опреме не могу, сходно прописима и њиховим корпоративним, 
глобалним правилима који важе за цео свет, да потврђују да је Понуђач (у овом случају партнерска компанија 

из Србије) припремио исправну понуду, јер би се тиме ставили у правну ситуацију да се изјашњавају о понуди 
у поступку у ком нису директни учесник, и не могу да одреде садржај комплетне понуде, већ то чини сам 

Понуђач. 

Произвођачи могу да доставе Понуђачу техничку спецификацију која јасно указује на испуњење услова, као 
и типске потврде да је Понуђач овлашћен за продају опреме из њиховог асортимана, те да је Понуђач 

овлашћени сервисни центар. Те потврде се издају за конкретну јавну набавку и насловљене су на Наручиоца, 
чиме се потврђује да су упознати са садржајем конкурсне документације и техничким захтевима у оквиру 

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

 

 

 

ОДГОВОР 1: 

Наручилац ће дати одговор кроз измену конкурсне документације. 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 


