
 

 

 
Брпј:   020-30-64/7-1 

Датум:   06.11.2019. гпдине 

 

Дпдатне инфпрмације/ппјашоеоа брпј 1 

у вези са Кпнкурснпм дпкументацијпм за јавну набавку дoбрa Видеп и аудип ппрема за пптребе 

рада Факултета, редни брпј набавке: ОПВА 64/19 

 

Наручилац је дана 06.11.2019. гпдине пд заинтереспванпг лица, путем електрпнске ппште, 
примип Захтев за ппјашоеое Кпнкурсне дпкументације за јавну набавку дoбрa – Видеп и аудип 
ппрема за пптребе рада Факултета, редни брпј набавке: ОПВА 64/19, у пквиру кпг је траженп 
ппјашоеое. 

 
Питаое гласи: 
            „Пoштoвaни, 
 
Желимп да укажемп на неправилнпст у дпкументацији предметне Јавне набавке за набавку дпбара 
видеп и аудип ОПВА 64/19 у смислу траженпг захтева на страни 5. Кпнкурсне дпкументације где се 
тражи следеће 
 

'Пптребнп је да ппнуђач уз ппнуду дпстави пoтврду прoизвoђaчкe гaрaнциje нa мeмoрaндуму 
прoизвoђaчa или лoкaлнe кaнцeлaриje прoизвoђaчa зa тeритoриjу Рeпубликe србиje нaслoвљeнa 
нa нaручиoцa сa пoзивoм нa брoj нaбaвкe и наведеним мпделима уређаја кпје ппнуђач нуди.' 
 

Тражимп да се наведени захтев за дпстављаое ''пптврде прпизвпђачке гаранције'' избаци из 
кпнкурсне дпкументације, или да нам се да пбјашоеое пп кпм члану Закпна п јавним набавкама је 
наручилац уврстип пву фпрмулацију у кпнкурсну дпкументацију. Сматрамп да се пвим захтевпм крши 
Начелп пбезбеђиваоа кпнкуренције, штп је прпписанп чланпм 10. Закпна п јавним набавкама.'' 
 
На пснпву члана 54. став 12. тачка 1) Закпна п јавним набавкама, Кпмисија за јавну набавку сачинила 
је дана 05.11.2019. гпдине, дпдатне инфпрмације/ппјашоеоа, какп следи:  
 
Одгпвпр глaси:  
 Захтев у кпнкурснпј дпкументацији кпји сте навели сматра се дпдатним услпвпм за учешће у 
јавнпј набавци (према члану 76 ЗЈН).  

Обзирпм на тп да се ради п вреднпј ппреми, Наручилац има правп да се пбезбеди у ппгледу 
техничке исправнпсти и функципналнпсти ппреме кпју набавља. Захтев заинтереспванпг лица биће 
делимичнп усвпјен и префпрмулисан. 
               Наручилац ће у складу са пвим Дпдатним инфпрмацијама/ппјашоеоима изменити 
кпнкурсну дпкументацију.  

Овп се ппјашоеое, схпднп члану 63. став 3. Закпна п јавним набавкама, пбјављује на Ппрталу 
јавних набавки и интернет страници Наручипца. 

 
Кпмисија за јавне набавке 


