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Специјална болница за рехабилитацију “Рибарска Бања” 

Рибарска Бања  бб, 37205 Рибарска Бања 

e-mail: ribarskabanja@yahoo.com  

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2 

  

1. Дана 03. 09. 2020. године објавили сте Питања и одговоре 1, измењену конкурсну 

документацију као резултат питања и сугестија потенцијалних понуђача и 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

Међутим, да ли недобронамерно или не, конкретне измене нису прецизно и 

конкретно дефинисане како би искључиле понуде са некоректним прилозима. 

Од понуђача оригиналних тонера се захтева следеће: 

НАПОМЕНА: Понуђач оригиналних (ОЕМ) артикала мора да достави потврду ИЛИ 

ауторизацију од произвођача ИЛИ увозника ИЛИ дистрибутера ИЛИ заступника да је 

овлашћен да понуди оригинална добра. 

Из наведеног се може јасно закључити ко је произвођач али овако написано 

увозник и дистрибутер можемо бити и ми и ви и ваш комшија. Значи да документ 

којим се понуђач овлашћује да Вам понуди оригиналне тонере може сем 

произвођача да сачини овлашћени дистрибутер односно овлашћени заступник. 

Увозник може да буде сваки “пиљар” а он не може никога да овлашћује. 

Поред тога документ би требало да буде везан за ову јавну набавку и адресиран на 

Наручиоца. 

Обзиром на наведено, молимо да прецизирате од кога може понуђач да буде 

овлашћен да вам нуди оригиналне тонере а да иза тога стоји произвођач, директно 

или кроз фирме овлашћене за издавање траженог документа. 

Обзиром да прибављање захтеваног овлашћења/потврде/ауторизације изискује 

више времена него што сте оставили понуђачима неопходно је одлагање 

продужити за још неколико дана. 

ОДГОВОР: 

Наручилац ће уклонити захтев за достављањем потврде или ауторизације, а у циљу да 

омогући већу конкуренцију. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и 

објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
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Сви знају да наручилац није у обавези да објављује процењену вредност, али у 

вашем случају мислимо да је то неопходно из више разлога: 

• Чињеница да је процена вршена и на основу непостојећих тонера могла је 

да доведе до погрешног процењивања вредности ове набавке; 

• Појавом злоћудног вируса дошло је до померања цена због отежаних 

услова производње и транспорта тако да данашње цене можда и не 

одговарају ценама у тренутку одређивања процењене вредности; 

• Због чињенице да сте у ранијим поступцима некоректно вршили процену 

набавке а у циљу елиминисања свих понуђача изузев комшије који се 

годинама једини уклапао у процењене вредности. 

ОДГОВОР:  

Техничке грешке које је Наручилац начинио, а које је исправио у објављеној измењеној 

конкурсној документацији, нису утицале на утврђивање процењене вредности јавне 

набавке. Одлука о покретању поступка јавне набавке донета је 25. 06. 2020. године и у 

обзир смо узели све што се до тог дана  догодило на тржишту.  

Наручилац у складу са чланом 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/2012, 14/2015, 68/2015) није дужан да објави процењену вредност јавне набавке. 

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ  СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ. 

Рибарска Бања, 07. 09. 2020. године 

Комисија за јавну набавку 

 


