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Република Србија  
Фонд за науку Републике Србије  
Немањина  бр. 22-26 
 Број Т - 14/2019/02 
16.10.2019.године 
Б е о г р а д 
 

 
Комисија за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности- Рачунарска 

опрема и материјал према потребама Фонда за науку Републике Србије – ЈНМВ бр. 02/19, 

образована решењем број Т - 02/2019/3 године од 30.08.2019. године о образовању комисије за 

јавну набавку ЈНМВ бр. 02/19, у року предвиђеном чланом 63. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15, 68/15, у даљем тексту: Закон), припремила је дана 

16.10.2019. године 

 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  

у поступку јавне набавке мале вредности - Рачунарска опрема и материјал према потребама 

Фонда за науку Републике Србије – ЈНМВ бр. 02/19 

Дана 15.10.2019. године, заинтересовано лице се обратило Наручиоцу електронским путем са 
захтевом за појашњењем конкурсне документације у предметном поступку јавне набавке, следеће 
садржине: 

„Na strani 17/88, kao uslov i dokaz poslovnog kapaciteta zahtevate da je ponudjac ovlascen od strane 
proizvodjaca ponudjene opreme da ponudi i proda ponudjenu opremu. 
 
Na strani 18, pod tackom 3.2. zahtevate da se uz ponudu dostavi document o autorizaciji  da je ponudjac 
ovlascen da prodaje i servisira ponudjena predmetna dobra. 
 
Na strani 25/88, u delu sta sve ponuda mora da sadrzi, pod tačkom 2, navedena je autorizacija  da je 
ponudjac ovlascen da ponudi i prodaje ponudjena predmetna dobra. 
 
Molimo da usaglasite podatke i izmenite KD u skladu sa tim” 
 

Имајући наведени  захтев у виду, Комисија за јавну набавку добара, сходно члану 63. Закона, даје 
следеће 

ОДГОВОРE 

1. Комисија за јавну набавку указује да је у оквиру тачке 3.2.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, у делу реченице која гласи: „за додатни услов који је одређен у погледу 

пословног капацитета -да је понуђач овлашћен од стране произвођача понуђене опреме да понуди, 

прода и сервисира понуђену опрему, за који се у понуди доставља документ о ауторизацији 

(овлашћење, потврда или сл.) издат од стране произвођача или његове локалне канцеларије да је 

понуђач овлашћен да продаје и сервисира  понуђена предметна добра – опрему“  услед техничке 

грешке у куцању наведена реч „сервисира“. С тим у вези указујемо да су понуђачи у обавези да 

доставе само документ о ауторизацији (овлашћење, потврда или сл.) које је издато од стране 

произвођача или његове локалне канцеларије да је понуђач овлашћен да понуди и продаје  

понуђена предметна добра – опрему, а не и да сервисира опрему.  
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Комисија за јавну набавку ће исправити ову техничку грешку и изменити конкурсну документацију у 

оквиру тачке 3.2.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА и објавити измене 

Конкурсне документације на Поратлу јавних набавки и интернет страници Фонда за науку, као и 

обавештење о продужетку рока за подношење понуда. 

Ова појашњења Конкурсне документације за предметну јавну набавку чине саставни део Конкурсне 

документације, и понуђачи су у обавези да своје понуде припремају и у складу са овим 

појашњењима. 

 

  

 
 
 

  


