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Република Србија 

Први основни суд у Београду 

                  Су IV22-9-5/2020 

Дана,21.05.2020.године 

Београд, Булевар Николе Тесле 42а 

                                
 

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ  ПОНУЂАЧИМА 

 

Који су преузели Конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности 

набавка добара - канцеларијски материјал број 03/20, за потребе Првог основног суда у 

Београду. Дана 20.05.2020. године потенцијални Понуђач је путем електронске поште 

упутио следеће питањe: 

 

Питање број 1: 

Молимо Вас за појашњење конкурсне документације: 

За ставке 56 и 57 из обрасца понуде, захтевате да се достави потврда/изјава произвођача 

опреме којим се потврђује оригиналност понуђених добара, која мора да гласи на 

Наручиоца и на предметну јавну набавку. Због чега Вам  је потребан овакав документ за 

рибоне, који суштински и не спадају у предмет јавне набавке, јер представљају 

биротехничку опрему (тонери, кетриџи....??). Исто тако, оригиналност ових производа 

можете захтевати и достављањем узорака, као и за друге ставке, јер сам узорак са 

декларацијом произвођача потврђује његову оригиналност.  
 

Одговор: 

„Комисија је заузела став да потенцијални Понуђачи који желе да учествују у подношењу 

понуда, за ставке редни број 56. Трака рибон EPSON LQ/1000 и 57. Трака рибон EPSON 

LQ/800 из Техничке спецификације конкурсне документације, доставе потврду/изјаву 

произвођача опреме којом се потврђује оригиналност понуђених добара, која мора да 

гласи на Наручиоца и на предметну јавну набавку.  

Наручилац као државни орган не жели да ризикује квар уређаја и самим тим изгуби 

гаранцију/сервис на уређаје, већ поштује препоруку произвођача опреме који дају 

потврде/изјаве својим партнерима да наведенa добра набављају кроз званичне канале и да 

немају копију или фалсификат.  

Узорци нису захтевани од стране Наручиоца зато што Наручилац у том случају треба да 

оцењује узорке да ли су оригинал или не, а за ту струку нема стручна лица, и пошто се 

ради о малим количинама није исплативо да ангажује стручњаке. Због тога захтева 

потврду/изјаву. 

Потенцијални Понуђачи који не доставе потврду/изјаву, њихова понуда биће одбијена као 

неисправна.“ 
 

                                            Комисија за јавну набавку мале вредности набавка добара 

канцеларијски материјал, број 03/20 
 


