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УСПОН д.о.о 
Градско шеталиште 57, Чачак 
 
 
 
 

Београд, 26.08.2016. 

 

ЗАТХЕВ ЗА ДОДАТНИМ ПОЈАШЊЕЊИМА 

ЧЛАН 93. СТАВ 1 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

 Поштована господо, 

Налогом из Решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима 

јавних набавки бр. 4-00-637/2016 од 22.7.2016. године, наложено је наручиоцу 

Грађевинском факултету Универзитета у Београду, да од понуђача, који су 

поред достављене понуде у складу са конкурсном документацијом доставили 

самоиницијативно и документацију која није била захтевана нити цењена од 

стране Комисије наручиоца, затражи достављање додатних доказа о 

усклађености понуђених добара са захтеваним техничким карактеристикама 

робе које је предмет јавне набавке, те да након пријема затражених доказа, у 

поновљеној стручној оцени понуда поново испита да ли су достављене понуде 

прихватљиве и да детаљно документује и образложи све фазе оцене понуда те 

да понуђаче који су учествовали у поступку јавне набавке о исходу обавести на 

законом предвиђен начин.  
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Узимајући у обзир овај  налог, али истовремено полазећи и од одредбе члана 

63. ст. 6   Закона о јавним набавкама којим је прописано да није дозвољено 

мењати или допуњавати конкурсну документацију након истека рока за 

достављање понуда, а сходно томе и захтевати од понуђача достављање 

каталога или других релевантних доказа произвођача робе, уколико такав 

захтев није постојао у конкурсној документацији до истека рока за достављање 

понуда, Комисија наручиоца овим тражи, а у смислу чл. 93 ст. 1 Закона о јавним 

набавкама, додатно објашњење од стране појединих понуђача.  

Два понуђача у овом поступку јавне набавке, поред захтеване и у свему уредне 

конкурсне документације, самоиницијативно су доставили и додатну нетражену 

документацију и то:  

а) Изабрани понуђач – у виду достављеног поднеска овереног печатом и 

парафираног у којем су наведене техничке карактеристике понуђених добара – 

у случају изабраног понуђача и  

б) Другорангирани понуђач – у виду предрачуна, потписаног и овереног печатом 

у којем су наведене техничке карактеристике понуђених добара и поднеска 

овереног печатом и потписаног, у којем су наведене техничке караткеристике за 

4 десктоп рачунара.  

Имајући у виду изнето, неопходно је да изабрани понуђач – 

BCGROUPCOMPUTERS д.о.о. Београд и другорангирани понуђач – УСПОН 

д.о.о. Чачак, наручиоцу доставе изјаву о потврђивању понуде у смислу 
захтева конкурсне документације, односно о саобразности понуђене робе са 
техничким захтевима и  карактеристикама траженим техничком 
спецификациојом конкурсне докуменатације. Изјава понуђача мора 

садржати изричиту изјаву да понуђена роба одговара техничкој 
спецификацији која је саставни део конкурсне документације и модела 
уговора. Такође, потребно је да се ова два понуђача изјасне у погледу горе 

наведене документације коју су самоиницијативно доставили, односно да ли та 

документација представља понуду робе у конкретном случају и како 

објашњавају разлику у техничким карактеристикама робе наведне у тој 

документацији и тражене техничке спецификације у конкурсној документацији. У 
случају одступања понуде понуђача у погледу саобразности робе у односу 
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на техничку спецификацију тражену конкурсном документацијом, понуђач је 
дужан да у изјави објасни постојање разлике и достави одговарајуће 
доказе о томе да, и у случају постојања одређених разлика у односу на 
техничку спецификацију из конкурсне документације, понуђена роба на 
суштински једнак начин испуњава постављене услове из конкурсне 
документације, односно да понуђена роба задовољава одговарајуће 
стандарде ако се тим стандардима испуњавају тражене карактеристике из 
техничке документације, а у смислу члана 71. став 3. и 4. Закона о јавним 
набавкама.  

Понуђач Microsystems д.о.о. Београд, доставио је уредну документацију у свему 

према захтевима наручиоца, те иста понуда није могла изазвати забуну у 

погледу својстава понуђене робе, наручилац у складу са налогом Републичке 

комисије, не захтева изјаву понуђача о потврђивању понуде у смислу захтева 

конкурсне документације и саобразности понуђене робе са техничким 

захтевима и  карактеристикама траженим конкурсном докуменатацијом. 

Упозоравају се понуђачи да је рок за достављање изјаве и евентуалних 
доказа у смислу члана 71. став 3. и 4. Закона о јавним набавкама, осам (8) 
дана од дана достављања овог дописа изабраном и другорангираном 
понуђачу. 

Овај допис је достављен свим понуђачима у складу са налогом Републичке комисије за 

заштиту права у поступцима јавних набавки, те објављен на Порталу јавних набавки, а 

све у складу са чл. 20 ст.1 Закона о јавним набавкама.  

 
 

 

                                                            
 
Доставити: 
1. BC GROUP COMPUTERS д.о.о, Дурмиторска 3, Београд 
2. УСПОН д.о.о, Градско шеталиште 57, Чачак 
3. MICROSYSTEMS д.о.о, Браће Барух 8, Београд 


