
 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ОПД БР. 21/2015 – ОПРЕМА ЗА 
УГОСТИТЕЉСТВО, ОБРАЗОВАЊЕ И СПОРТ И ПОТРОШНИ ПЛАСТИЧНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА 
ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА ОБЈЕКАТА КОМБИНОВАНЕ ДЕЧЈЕ УСТАНОВЕ У КОМПЛЕКСУ 

ЕЛЕКТРОНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ 

Појашњење бр. 2 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) за 
јавну набавку ОПД 21/2015 добра – Опрема за угоститељство, образовање и спорт и 
потрошни пластични материјал за потребе опремања објекта комбиноване дечје установе 
у комплексу Електронске индустрије, потенцијални понуђач је дана 26.11.2015. године упутио 
захтев за појашњење конкурсне документације. Достављамо појашњење конкурсне 
документације: 
Питање 1: молим  Вас  да  ми  одговорите да ли је потребно да доставимо техничку  
документацију  (каталоге,  проспекте)  за  све позиције из партије 1 - кухињски инвентар или 
само за позиције под р.бр 47,48,49,50 и 51? 

Одговор 1: на страни 6/43 конкурсне документације под тачком 1.2 наведено је следеће  
„Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то: Да су понуђена добра 
усаглашена са описима траженим техничком спецификацијом 

Доказ:  
- Техничка документација којом се доказује да су понуђена добра усаглашена са техничком 

спецификацијом, односно документација из које наручилац са сигурношћу и на 
недвосмислен начин може утврдити да понуђена добра поседују све карактеристике које су 
наведене у обрасцу структуре понуђене цене. 
Наручилац ће као доказ прихватити каталоге, техничке листове (под техничким листом 
сматра се извод из каталога или са сајта произвођача, генералног заступника или 
трговинског субјекта који садржи слику или скицу предмета, димензије, материјал израде, 
описе добара, и његове техничке особине, као и назив субјекта који је објавио лист, 
проспекте и сл.) 
Тражена документација мора бити достављена на српском језику, са видљиво обележеним 
свим траженим карактеристикама, као и да на наведеним доказима буде означен редни број 
добра из Обрасца стуктуре понуђене цене – Образац бр. 9). 
 

- Наведене доказе потребно је доставити за добра из обрасца структуре понуђене цене и 
то: 

1. За партију бр. 1 – Кухињски инвентар – 
- Техничка документација за добра под редним бројем: 47,48,49,50 и 51 
- Да поседује Сертификат о здравственој исправности: за термосе и полипропиленске 

дихтунге издатог од aкредитоване лабораторије. Уколико се за добра под редним бројем 
35-39 нуде термоси истог произвођача, наручилац ће прихватити Сертификат о 
здравственој исправности за термосе наведеног произвођача, без обзира на литражу.  

У складу са наведеним, потребно је да понуђачи техничку документацију доставе за 
тражене позиције под бр. 47,48,49,50 и 51.  
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