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Београд
ПРЕДМЕТ: Објашњење у вези јавне набавке добара — Контролно-мерна возила, број 1-024042-9/15;

Сходно одредбама члана 63. Закона 0 јавним набавкама („Службени гласник РС" број 124/12
и 14/15), достављамо вам објашњење у вези са следе ћ им постављеним питањем:
1) Обзиром да се у тендерској документацији помињу могу ћ ности (између осталог) давања

понуде са подизвођачем и давања заједничке понуде, интересује ме како поступити у случају када
смо ми заступници (имамо дистрибутерски уговор) произвођача мерног возила? Да ли ми можемо да

изађемо са самостапном понудом и да уз понуду доставимо потврду да имамо потписан
дистрибутерски уrовор са произвођачем?
Hpu TOM CMO наравно у могуfiности да обезбедимо facto ry acceptance код произвођача (тамо
где cc возило заиста преправља/производи мерно возило).
➢ Да, можете самостално да поднесете понуду. Међутим, иако TO nuje било ваше питање,
подсе ћамо вас да fie cc признати референце само понуђача који је извршио испоруку специјалник

возила за контролу кориш ћ ења радио-фреквенцијског спектра и гониометрисање у покрету
надлежним регулаторним телима из области електронскик комуникација из земаља које припадају
ITU peruouy 1, y преткодне 3 године рачунају ћ и од дана објављивања Позива за подношење понуда.
Дакле, уколико ви као дистрибутер возила немате наведене референце, не можете користити

референце произвођача возила.
C тим у вези вас подсеfiамо да Закон 0 јавним набавкама поред самосталне понуде u понуде ca
подизвођачем дозвољава и подношење заједничке понуде (члан 81. Закона 0 jaBuuM набавкама). У

овом случају (уколико поднесете заједничку понуду) не би постојао наведени проблем са
референцама с обзиром да у ситуацији када два или више понуТјача поднесу заједничку понуду,
довољно је да један од понуђача поседује зактеване референце, да би њихове референце биле
прикватљиве.
Ha Kpajy вас подсеfiамо да Референце понуђача нefie бити услов исправности понуде, ве ћ fie
бити елемент KpuTepujyMa који fie cc посебно оцењивати.
CarnaHo члану 63. Закона 0 jaBHuM набавкама, Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у
року од три дана од дана npujeMa зактева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту
информацију објави ua Порталу јавник набавки u ua cnojoj интернет страници.
C поштовањем,
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