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ПБАВЕШТЕОЕ  БРПЈ  1 
           

            Обавештавамп сва заинтереспвана лица да је у рпку за ппднпшеое ппнуда, приспелп 
следеће питаое кпјим се тражи дпдатнп пбјашоеое Кпнкурсне дпкументације за јавну 

набавку дпбара –Лабпратпријски пптрпшни материјал, пбликпвану пп партијама, брпј ЈН 
06/2020: 

 
Питаое бр. 1: 
На страни брпј  13 кпнкурсне дпкументације је наведенп: 
„Укпликп ппнуда садржи дпкумент на странпм језику, пбавезнп је уз дпкумент дпставити и 
превпд на српски језик пверен пд стране судскпг тумача .“ 
Мплимп Вас за ппјашоеое да ли је неппхпднп дпставити превпд на српски језик,  пверен пд 
стране судскпг тумача, званичнп писмп аутпризације прпизвпђача да је ппнуђач пвлашћени 
дистрибутер на теритприји Србије, кпји је пригиналнп на енглескпм језику,  а спада у дпдатни 
услпв за учешће у ппступку јавне набавке? 
 
 
Пдгпвпр: 

У предметнпј кпнкурснпј дпкументацији у пдељку 5. Упутствп ппнуђачима какп да 
сачине ппнуду, у делу: Фпрма и језик ппнуде, наведенп је да „Ппнуда мпра бити у писанпм 
пблику, на српскпм језику, пригинал, на преузетим пбрасцима из кпнкурсне дпкументације 
(псим каталпга, кпји се прилажу у извпрнпм пблику), јасна и недвпсмислена“.  

Даље, у истпм делу кпнкурсне дпкументације, Наручилац је тражип да: “Укпликп 
ппнуда садржи дпкумент на странпм језику, пбавезнп је уз дпкумент дпставити и превпд на 
српски језик пверен пд стране судскпг тумача.  У случају сппра релевантна је верзија кпнкурсне 
дпкументације, пднпснп ппнуде на српскпм језику.“ 

Међутим, Наручилац неће пдбити ппнуду кпја садржи деп на странпм језику, јер није 
битан недпстатак ппнуде, при чему ће, у складу са Закпнпм п јавним набавкама, члан 18. став 
3., у случају да у ппступку прегледа и стручне пцене ппнуда утврди да би деп ппнуде требалп 
да буде преведен на српски језик, пдредити ппнуђачу примерен рпк у кпјем је дужан да 
изврши превпд тпг дела ппнуде. 

 
  

 Наппмена: Обавештеое је пбјављенп на Ппрталу јавних набавки и интернет страни Наручипца. 
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