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Одговор на питање у вези јавне набавке број 05/2020 

 

ПИТАЊЕ: 

На основу члана 63 ЗЈН, као потенцијални понуђачи молимо за додатним појашњењем 
конкурсне документације,односно  указујемо на уочене недостатке. 

Молим наручиоца да избрише текст за достављање потврда у оригиналу од референтног 
купца, а који се тражи као додатни услов. 

С обзиром да учествујемо на великом броју тендера, било би илузорно од рефернтних 
купаца тражити за сваки тендер понаособ дају потврду на другачијем обрасцу, а ако се зна 
да је за годину коју се тражи увек исти износ. 

Такође референтни купци исту достављају оверену и скенирану маилом у ери дигиталне 
комуникације , те исте штампамо и достављамо свим наруциоцима, и као такву је у скалду 
са ЗЈН прихватају. 

Свакако наручиоц приликом струцне оцене понуда , може проверити истинитост 
достављене потврде од референтног купца. 

ОДГОВОР: 

На основу члана 76. ЗЈН Наручилац има право да одреди додатне услове за учешће у 
посупку јавне набавке. Образац референтна листа и образац Потврде су саставни део 
Конкурсне документације и дати су у делу VI. Образац 7 и Образац 8 Конкурсне 
документације. Образац Референтна листа мора бити попуњен, печатиран и потписан од 
стране понуђача. Обрасци Потврде морају бити попуњени, потписани и оверени печатом 
референтног наручиоца/купца. Обрасци потврде морају бити дати у оригиналу, у 
супротном неће бити узети у разматрање као валидни доказ. Уколико понуђач достави  
фотокопије обрасца потврде, Понуђачи морају имати у виду да Наручилац има право да 
захтева оригинале током стручне оцене понуда, што ће и учинити. Ако понуђач у 
остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид 



оригинал тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
Обзиром да је у питању отворени поступак, рок  од 30 дана је био сасвим довољан да 
заинтересовани понуђач прибави  захтевани документ. 

 

Комисија за јавну набавку 


