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ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ 
 Комисија за јавну набавку  

(ЈН 05/2017) 
 

        Ниш, 20.03.2017. године 
 
 

 

 Предмет: Додатне информације и појашњења  
       у вези са припремањем понуде 
 
 

 Дана 17.03.2017. године примљен је захтев за додатним информацијама и  
појашњењима у вези са припремањем понуде, од стране заинтересованог лица/  
потенцијалног понуђача, следеће садржине: 
 

 "Увидом у конкурсну документацију смо видели да се захтев који се односи на 
квалитет понуђених неоригиналних тонера, а који се огледа у примени стандарда у 
поступку производње, доказује достављањем Изјаве 6.14. 
 Јасно је да ви против подносиоца лажне изјаве нећете покренути никакав поступак 
санкционисања превараната, и да на тај начин ви свесно подржавате некоректно вођење 
поступка јавне набавке. 
 Јасно је да понуђач, који поседује тражене сертификате, нема никакав проблем да 
исте достави уз понуду. Тај проблем имају само они који тражена документа не поседују 
па им ви помажете како да изиграју постављене услове. 
 Закон о јавним набакама обавезује наручиоца да доказивање појединих услова 
одреди тако да је оцена испуњености услова објективно доказива. 
 Сходно наведеном потребно је да предвидите да се уз изјаву доставе сертификати 
за наведене стандарде као и овлашћење произвођача да се уз понуду користе њихови 
сертификати. То је потребно из разлога што се сертификати могу скинути путем интернета 
а да немају никакву везу са понуђеним тонерима." 
 
  

 У вези са тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у складу са тачком 8.14. конкурсне документације 
број 05-582/4, од 16.03.2017. године, Комисија даје следећи     
 
 
 

О  Д  Г  О  В  О  Р 
 

 

1. Наручилац неће прихватити примедбу подносиоца захтева, тако да у свему остајемо 
при наводима из конкурсне документације. 

    Наиме, наручилац је, у складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, 
предвидео да се испуњеност свих услова доказује достављањем изјаве којом понуђач под 
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове. 

    Такође, конкурсном документацијом је предвиђено да, у случају сумње у истинитост 
достављене изјаве, наручилац може да тражи доставу доказа о испуњености на увид, на 
шта се понуђачи и обавезују потписивањем изјаве 6.14. конкурсне документације. 
 Наручилац наглашава да се изјава о испуњености услова даје под пуном кривичном, 
материјалном и моралном одговорношћу и да је, чланом 170. Закона о јавним набавкама, 
предвиђена новчана казна за понуђача у износу до 1.000.000 динара за давање нетачних 
података у погледу испуњености услова, као и новчана казна у износу до 80.000 динара за 
одговорно лице понуђача. 



 
 
 
Тел:    (018) 500-201, 500-203 
Факс: (018) 4523-747 

 
 
 

Трг краља Александра 11 
Р Србија -18000 Ниш  п. фах 122

 

E-mail: pravni@prafak.ni.ac.rs                                                                        http://www.prafak.ni.ac.rs 
 

Наручилац истиче и то да су понуђачи дужни да уз понуду доставе списак понуђених 
неоригиналних тонера, потписивањем изјаве 6.5. конкурсне документације, тако да ће 
представници понуђача, на самом отварању понуда бити упознати са тиме ко је од 
понуђача понудио које тонере, тако да ће моћи да изразе своју сумњу у погледу квалитета 
понуђених производа која ће ући у Записник о отварању понуда, што ће бити основ за 
даље поступање Наручиоца и покретање поступка против понуђача који је дао неистините 
податке. 

 
 

 Достављено: 
 - објављено на Порталу јавних набавки и 
  интернет презентацији Факултета. 
 
 

ЧЛАН КОМИСИЈЕ 

 
Ксенија Цветановић 

                                    


