
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
 

 
Питање 1: 
„U trećoj dopuni tenderske dokumentacije u poziciji 1 kao dopunu tražite da ponuđač ukoliko nije 
proizvođač mora dostaviti "katalog proizvođača koji sadrži podatke o ispunjenosti propisanih 
karakteristika ponuđenog vozila". Katalog kao način promocije proizvoda služi za prezentaciju 
proizvoda i ne uključuje specifičnosti i potrebe koje se razlikuju od kupca do kupca te kao takav sadrži 
samo minimalne karakteristike proizvoda. Katalog i kao forma nikako ne može sadržati sve tehničke 
specifikacije tražene u tenderskoj dokumentaciji. Smatramo da se katalog koji je nepotpisan i 
neoveren i služi kao marketinški materijal ne može smatrati validnim dokumentom za ocenu 
ispunjenosti tehničkih zahteva već je dovoljna "pisana izjava overena od strane proizvođača sa 
ponuđenim tehničkim karakteristikama". 

Molimo da se katalog kao obavezan dokument izbaci iz spiska tenderskih dokumenata“ 

 
Одговор 1: 
Наручилац је Трећом изменом и допуном Конкурсне документације прописао да 
понуђач уколико није произвођач мора поред обавезне изјаве дате под пуном 
кривичном и материјалном одговорношћу о техничким карактеристикама понуђеног 
добра да достави каталог произвођача који садржи податке о испуњености 
прописаних карактеристика понуђеног возила и писану изјаву оверену од стране 
произвођача са понуђеним техничким карактеристикама која на недвосмислен начин 
потврђује испуњеност свих горе наведених техничких услова, или линк у оквиру 
званичне веб странице произвођача са кога Наручилац може извршити проверу 
веродостојности приложене документације а како би на недвосмислен начин 
потврдио испуњеност свих прописаних техничких услова и захтева. 
На основу прописаног начина доказивања технихих карактеристика понуђеног возила 
Наручилац није предвидео само „каталог произвођача“ и писану изјаву оверену од 
стране произвођача са понуђеним техничким карактеристикама, као доказ испуњености 
већ да понуђач може доставити наведено или званичну веб страницу произвођача. 
Свакако је понуђач у обавези да достави изјаву дату под пуном кривичном и 
материјалном одговорношћу о техничким карактеристикама понуђеног добра као и 
писану изјаву оверену од стране произвођача са техничким карактеристикама 
понуђеног добра, у случају да у оквиру званичне веб странице Наручилац не може да 
провери веродостојност приложене документације у погледу испуњености техничких 
карактеристика. 
 
 

 
 
 
      Аеродроми Србије д.о.о. Ниш 
        Комисија за ЈН бр. 24/2019 

 


