Poštovani,
U nastavku Vam dostavljamo naš zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne
dokumentacije, JN 26-15.

U konkursnoj dokumentaciji, pod dodatnim uslovima, zahteva se da: „digitalnu bioskopsku opremu
zbog održavanja, servisiranja i obezbeđivanje rezervnih delova može da isporuči zvanični distributer
opreme za DCP projekcije, ili isporučilac koji ima potpisan ugovor sa zvaničnim distributerima
opreme za teritoriju Republike Srbije i da dostavi dokument kojim se to potvrđuje“
1.

Imajući u vidu da za dokazivanje ispunjenosti navedenih dopunskih uslova postoji
mogućnost korišćenja dokumenata koji nemaju precizno navedene periode važnosti
odnosno da ponuđač može priložiti dokument odgovarajućeg sadržaja ali ne i dokazane
važnosti tj. da formalno veza sa distributerom ili direktna veza sa proizvođačem više ne
postoji, da li traženi dokument koji dokazuje status ponuđača kao distributera, a koji se
prilaže uz Obrazac 3, treba da nosi datum ne stariji od datuma objavljivanja poziva za Javnu
nabavku i da je u njemu navedeno da se odnosi da konkretnu Javnu nabavku JN 26-15.

2.

Dodatno, u slučaju da ponuđač nema direktnu vezu sa proizvođačem odnosno da nije
distributer, traži se potpisan ugovor sa zvaničnim distributerom za teritoriju Republike Srbije.
Na ovaj način ne vidimo postojanje dokaza da je firma koja bi se tim ugovorom deklarisala
kao distributer zaista i jeste distributer pa predlažemo da ponuđač u okviru podnetih
dokaza, sem ugovora sa distributerom treba da priloži i dokaz o postojanju veze distributer –
proizvođač, u svemu kako se traži za slučaj kada je ponuđač direktno u statusu distributera i
u svemu prema odgovoru na prethodno pitanje u vezi sa dokazivanjem tog statusa – sadržaj
dokaznog dokumenta.

ODGOVORI:
Одговор на питања 1. и 2.
Конкурсном документацијом недвосмислено је јасно да се захтева важећи
документ који доказује статус понуђача као дистрибутера, а који се прилаже уз
Образац 3 конкурсне документације. Сваки приложени доказ уз понуду
комисија наручиоца је дужна и цениће, појединачно као и у међусобној вези, у
фази стручне оцене понуда. Уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне и
додатне услове дефинисане конкурсном документацијом, наручилац ће његову
понуду одбити у складу са чланом 106. ЗЈН.
Комисија
09.11.2015. године

