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Захтев за додатним информацијам или појашњењима у вези конкурсне
документације бр 11/1083/2018
1) Захтев за додатно појашњење и информације у вези објављене конкурсне
документације, (11/1083/2018) Исти прослеђен Наручиоцу електорнским путем
8.9.2018. године.
-U konkursnoj dokumentaciji ste dali uslov o izdavanju potvrde o poreklu robe, koji izdaje
Privredna komora Srbije. Za izdavanje takvog dokumenta je potrebno i više od sedam dana, a
sam rok za dostavljanje ponuda je sedam dana, pa je samim tim nerealno dati tako kratak rok
a tražiti ispunjenje uslova za koji je u praksi potrebno daleko duže. Smatramo da je potrebno
izmeniti uslov, jer se ne odnosi na sposobnost i kompetentnost ponudjača da realizuje ugovor
odnosno nabavku, na šta po zakonu i treba da se odnosi dodatni uslov, već potvrda o poreklu
može biti od značaja samo kod ocenjivanje cene, gde se prednost daje domaćem proizvodjaču
ukoliko čak ima i veću cenu ali u zakonskom okviru. S druge strane, naručilac ima mogućnost
produžetka roka za dostavu ponuda u roku koji bi bio odgovarajući za pribavljanje traženih
dokumenata. Molim Vas da potvrdite prijem mejla.
S poštovanjem
Dragana Radosavljević Frigo Žika DOO Ruma
-Одговор на додатне информације и појашњења у вези са конкурсном
документацијом бр 11/1083/2018.
Тачно је да према упуству Привредне коморе рок за издавање потврде траје 7 дана, али
то је максимални рок.
Пракса показује да се потврде може добити И ДОБИЈАЈУ СЕ и у краћем року од рока
написаног у ДАТОМ Упуству. Конкурсна документација је објављена 6.9. рок
достављања конкурсне документације је 8 дана. Понуђач понуду може да достави и
13.9. до 12 часова.
Наручилац се информисао за одређене рокове и добио је такав одговор од службеника
из Привредне коморе.
Наручилац је у разговору са одељењем (Центар за услуге који обављају ту услугу
издавања потврда), потврдио да се иста може добити и обично добија у року о д 5 дана.
У конкретном примеру Ви можете да доставите и доказ да сте предали захтев за
добијање потврде о пореклу робе, или да доставите копију потврде о пореклу робе већ
издате у 2018. години, а која се тиче предмета набавке.
У конкурсној документацији у складу са чланом 85. став 1. тачка 2) одређен је
критеријум за оцењивање понуде а то је „најнижа понуђена цена“.
Додатни услови су битни али нису елиминациони. Један од додатних услова је и
поменута потврда о пореклу робе или документацију о увозу у зависности да ли су
произвођачи или увозници.

Потврду о пореклу робе или документацију о увозу у зависности да ли су произвођачи
или увозници. Надлежна институција, која ту врсту потврде може да изда, привредна
комора или добијена документација о увозу коју већ поседујете
Одговор ће бити прослеђен и достављен електронским путем и истовремено постављен
на Портал Управе за јавне набавке и сајт музеја.

Комисија за јавне набавке формирана према Решењу
бр 11/1084/2018

