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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење 1 у вези са поступком јавнe набавкe мале вредности- Набавка услуге
одржавања биротехничке опреме, Бр. XI-13-404-34/2019

Наручилац је дана 08.03.2019. године, путем електронске поште примио захтев за додатним
појашњењем везано за јавну набавку мале вредности - Набавка услуге одржавања биротехничке опреме,
Бр. XI-13-404-34/2019, које гласи:
“Наиме, да ли сте свесни да својим захтевом за достављањем “Потврде произвођача или локалне
канцеларије произвођача CANON, да је понуђач овлашћени партнер за сервисирање IR i IRA фотокопир
апарата за територију Републике Србије за 2019. годину” кршите важећи Закон о јавним набавкама И
начела самог поступка. Осим што се овако постављеним захтевом, крши члан 10. и члан 12. ЗЈН и
ограничава конкуренција у сваком смислу, сам захтев притом није у логичној вези са предметом јавне
набавке.
Логично и у вези са предметом јавне набавке је да тражите да понуђач има одређени број
сертификованих сервисера док је са друге стране тражена потврда да је неко правно лице партнер за
сервисирање апсурд И не доказује апсолутно ништа.
Молимо вас да у складу са чланом 63. ЗЈН измените конкурсну документацију тако што ћете тражити
одређени број сертификованих сервисера за најмање два произвођача опреме И на тај начин легитимно
заштитити интересе Наручиоца И уједно обезбедити поштовање начела обезбеђивања конкуренције И
једнакости понуђача.”

Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следећи одговор:
Напомињемо да Наручилац ауторизације не користи као средство ограничавања конкуренције, јер
Наручилац не може ни на који начин да утиче на то да ли ће одређени Понуђачи добити потврду од
произвођача или неће.
Наручилац обликује конкурсну документацију према својим реалним потребама, а не према интересима
појединих понуђача, док Закон о јавним набавкама обавезује Наручиоца да обезбеди конкуренцију међу
понуђачима.
Ипак, то не значи да је он у обавези да учествовање у поступку дефинише на начин који омогућава
сваком заинтересованом понуђачу да учествује у постуку.
Услове за учествовање Наручилац дефинише полазећи од својих објективних потреба, а не од пословних
и економских интереса Понуђача.
Управо из тог разлога, реално је да неће сваки заинтересовани понуђач бити у прилици да достави
понуду која би одговарала захтевима наручиоца, али то опет не значи да је тиме конкуренција међу
понуђачима ограничена.
Захтевањем потврде произвођача опреме, конкуренција међу понуђачима није ограничена, нити је
прекршен било који члан Закона о јавним набавкама, могу да учествују и домаћа и страна, физичка и
правна лица.
Чланом 81. Закона о јавним набавкама јасно је дефинисано да понуду може поднети група Понуђача, те
да се додатни услови испуњавају заједно, осим ако Наручилац из оправданих разлога не одреди
другачије.
Уколико је Понуђач овлашћени сервисни партнер произвођача опреме, сматрамо да не постоји ниједан

разлог да не добије потврду произвођача којом се исто доказује.
Наручилац остаје при својим захтевима из Конкурсне документације јер сматра да није прекршио ниједну
одредбу Закона о јавним набавкама и да је свим потенцијалним понуђачима омогућено да учествују у
предметној јавној набавци , као и да је свима обезбеђена једнакост и равноправност у истој.
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