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                  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.1 

 у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара –  

рачунарске опреме,  

обликоване у више истоврних посебних целина (партија) од 1 до 6, и то за  

ПАРТИЈУ 5 - штампачи и скенери 

ЈНОП 17/2013 

 

 Путем maila Наручилац је дана 22.07.2013. године примио захтев од 

заинтересованог лица којим се траже додатне информације/појашњења у вези Конкурсне 

документације за јавну набавку добара – рачунарске опреме, обликовану у више 

истоврсних посебних целина (партија) од 1 до 6, и то за ПАРТИЈУ 5 - штампачи и скенери, 

у оквиру којег су постављена следећа питања: 

1. Молим Вас да појасните да ли ће као доказ за доказивање испуњености техничких 

услова бити прихватљива одштампана интернет страна произвођача понуђених 

уређаја, на српском језику? 

2. Молим Вас да ми појасните да ли ћете за карактеристике којих нема ни у каталогу, 

ни на интернет страни произвођача понуђених уређаја прихватити као доказ 

испуњености истих достављање потврде произвођача уређаја да понуђени уређаји 

испуњавају те карактеристике којих нема у каталогу или интернет презентацији 

произвођача? 

 

На основу члана 54. став 13. тачка 1) Закона о јавним набавкама Комисија за јавну 

набавку сачинила је 23.07.2013. године додатна појашњења. 

 

Одговори: 

1. Понуђачи могу уз понуду, осим каталога, односно проспекта понуђених добара, да 

доставе и одштампану интернет страну произвођача понуђених уређаја, на српском 
језику, на основу које се могу детаљно видети техничке карактеристике понуђене 

опреме, а којима се показује суштинска сагласност понуђеног добра са техничком 

спецификацијом. 

 

2. Уколико неке карактеристике, захтеване техничком спецификацијом, нису 

наведене ни у каталогу, ни на интернет страни произвођача понуђених уређаја, 

понуђач као доказ да понуђена добра имају захтеване техничке карактеристике 

може доставити и потврду произвођача уређаја да понуђени уређаји испуњавају те 

карактеристике. 

 

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се 

доставља свим заинтересованим лицима и истовремено се обављује на Порталу јавних 

набавки и интернет страници Наручиоца - www.uprava.vojvodina.gov.rs 

 
            ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ  

                                              Наташа Нађ с.р. 
   


