Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-71/2015-12/5
Датум: 11. јун 2015. године
Београд

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'',
бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку припремила је
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за јавну набавку услуга у отвореном поступку
- одржавање серверске опреме у јавним тужилаштвима редни број 21/2015
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 10.
јуна 2015. године у 15:04 часова:
1. Питање заинтересованог лица:
У делу 4.3 Конкурсне документације навели сте да је носилац посла дужан да за
сваког од понуђача из групе понуђача достави доказе о испуњености услова
наведених под 1), 2), 3), 4), 5), 6) и 7), док услов под бројем 8) група понуђача
испуњава заједно. С обзиром на то да нису сви заинтересовани понуђачи
истовремено у партнерском односу са свим наведеним произвођачима,
онемогућено је да се понуђачи удруже и заједнички наступе. Сматрамо да је
исправније да услове наведене под 6), 7) и 8) група понуђача испуњава заједно,
имајући у виду да су то додатни услови, те да се на тај начин подстиче једнакост и
конкурентност.
1. Одговор Комисије:
У погледу услова наведеног под 6) који се односи на оригиналну произвођачку
ауторизацију, Комисија за јавну набавку уважава постављено питање, и у том делу
ће изменити Конкурсну документацију и одредити да овај услов група понуђача
испуњава заједно.
У погледу услова наведеног под 7) који се односи на финансијску блокаду,
Комисија за јавну набавку остаје при ставу да овај услов мора испунити сваки члан
групе понуђача, са позивом на члан 81. став 2. Закона о јавним набавкама којим је
прописано да додатне услове група понуђача испуњава заједно, осим ако
наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. Комисија за јавну сматра да
је изузетно важно да ниједан члан групе понуђача није био у блокади у наведеном
периоду, баш из разлога што је сваки члан групе понуђача неограничено солидарно
одговоран према наручиоцу. Наручилац на овај начин обезбеђује сигурност
пружања услуге на уговорени начин и право да од сваког члана групе понуђача

захтева испуњење уговора, без обзира на то ко је од чланова групе одређен за
носиоца посла и у том својству потписао уговор о јавној набавци.
Комисија за јавну набавку
- Владимир Крстић, ССС (запослен у Првом основном јавном тужилаштву у
Београду)
- Горан Вуксановић, дипломирани инжењер информатичког менаџмента (запослен
у Основном суду у Руми)
- Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник.
доставити:
- заинтересованом лицу које је
тражило додатне информације и појашњења
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца

