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Питање 1.
На страни 14/41 конкурсне документације, Наручилац, наводи како се доказује додатни
услов о поседовању техничких и пословних капацитета:
1) оверена фотокопија саобраћајне дозволе или уговор о лизингу или уговора о
закупу за једно доставно возило;
2) оверена фотокопија најмање три референтне листе оверене од стране испоручиоца
за испоруку истих или сродних добара тражених овом Конкурсном документацијом
у вредности од 20.000.000,00 динара.
Напомињемо наручиоцу да се према Закону о јавним набавкама РС, члан 79., став 1.,
докази о испуњености услова могу достављати и у неовереним копијама, те да Наручилац
инсистирањем на ,,овереној фотокопији” поступа супротно закону. Закон, у истом овом
члану, предвиђа да Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од
понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или
оверену копију приложених доказа.
Такође, инсистирањем на овереним фотокопијама доказа постављених услова, Наручилац
поступа супротно у члану 9. Закона о јавним набавкама – начело ефикасности и
економичности, с обзиром да оверавање фотокопије изискује одређена материјална
давања, а самим тим би могло утицати и на понуђену цену.
У складу са свим горе наведеним, захтевамо да Наручилац изврши измену овог дела
Конкурсне документације и то тако што ће за доказ испуњавања услова захтевати само
фотокопије.
Одговор 1.
На страни 2. Конкурсне документације ЈН 03/2018 године, у уоквиреном тексту, наведено је
да: ,,Потенцијални понуђач; од докумената за учешће у овој јавној набавци, у затвореној
коверти, као ПОНУДУ, подноси САМО попунњене и оверене образце из Конкурсне
документације из VI – Поглавља” - што, практично значи, да понуђач доставља само

попуњене образце, а тражену документацију у вези са испуњеношћу услова, на захтев
Наручиоца, доставља уколико његова понуда буде понуда са најнижом ценом, односно буде
понуђач са којим ће се закључити уговор.
Питање 2.
Такође на страни 12/41 Конкурсне документације, Додатни услов 2.2 ,, да у протекле три године
има најмање три потписана уговора са правним лицима о испорукама истих или сродних добара
која су предмет ове набавке у вредности од 20.000.000,00 динара” , док се на страни 14/41 наводи
доказ овог услова ,, оверенафотокопија најмање три референтне листе оверене од стране
испоручиоца за испоруку истих или сродних добара тражених овом Конкурсном документацијом у
вредности од 20.000.000,00 динара,, .
Молимо наручиоца да прецизира да ли је мислио да се испуњеност овог додатног услова
документује са најмање три копије уговора или референтном листом на којој ће навести намјмање
три потписана уговора са правним лицима о испорукама истих или сродних добара.

Одговор 2.
У IV – Поглављу КД 03/2018 под тачком 2.2 наведено је која ће се документа и у каквој
форми тражити и то само од понуђача чија понуда буде изабрана.
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