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Поводом приспелих питања понуђача у вези јавне набавке брoj 14/14 - набавка 

рачунарске опреме, у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама 

(''Службени гласник РС'' 124/12), достављамо вам одговоре: 

 

 

 

Питање 1: Конкурсном документацијом захтевали да понуђач достави Ауторизацију 

произвођача или представништва произвођача за територију РС за сва добра из 

техничке спецификације предмета јавне набавке из партије за коју понуђач конкурише 

а којом произвођач или представништво произвођача гарантује да је понуђач овлашћен 

да понуди или продаје оригинална добра наручиоцу, као и произвођачку гаранцију за 

сва добра из техничке спецификације. 

Напомињемо за партију 3 ставка 3.2. Штампач за ИД картице, нема представништво 

произвођача на територији РС, већ су та права пренета на овлашћеног дистрибутера за 

територију РС. 

Молимо Вас да дозволите да за горе поменуту ставку понуђачи доставе 

потврду/аутроизацију којом се потврђује гарантује да је понуђач овлашћен да понуди 

или продаје оригинална добра наручиоцу као и потврду о произвођачкој гаранцији 

доставе од овлашћеног дистрибутера за територију РС. 

 

Одговор: Уколико за добро које нудите под ставком 3.2. из партије 3, Штампач за 

ИД картице не постоји представништво произвођача на територији РС, уместо 

ауторизације (овлашћења или потврде) представништва произвођача за територију 

Републике Србије, можете доставити ауторизацију (овлашћење или потврду) издату 

од овлашћеног дистрибутера за територију РС, којом исти потврђује да је понуђач 

овлашћен да понуди или продаје оригинална добра наручиоцу у предметном поступку 

јавне набавке, и која мора бити издата након дана објављивања позива за ову јавну 

набавку на Порталу јавних набавки, мора да гласи на име понуђача који доставља 

понуду за добро које је премет јавне набавке (под ставком 3.2. из партије 3) и да је 

насловљена на Наручиоца. Такође, у том случају, можете доставити и потврду о 

произвођачкој гаранцији која је издата од овлашћеног дистрибутера за територију 

РС. 

 

 

С'поштовањем, 

 

Члан комисије за јавну набавку 

Милош Регељац 

 

 

       


