Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Сектор за материјално-финансијске послове
Одсек за јавне набавке и имовинско-правне послове

Број: 404-02-62/2013-12/9
Датум: 29. јул 2013. године
Београд
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'',
број 124/12), Комисија за јавну набавку сачињава
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за јавну набавку услуга у отвореном поступку
- Одрживи развој са услугама одржавања пословног софтвера
за управљање предметима и садржајима у судовима (САПС) редни број 16/2013
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште 29. јула 2013.
године у 12:17 часова:
1. Питање заинтересованог лица:
У Обрасцу понуде 6.2 на страни 43. Конкурсне документације, поглавље 3)
Понуђена цена, да ли се у поље у које се уноси цена уноси укупна цена на годишњем
нивоу?
1. Одговор Комисије:
Да, уноси се укупна цена на годишњем нивоу са и без обрачунатог ПДВ, бројевима
и словима.
2. Питање заинтересованог лица:
На страни 30. Конкурсне документације наведено је следеће: ''Место извршења
услуга биће локација Наручиоца у Београду, Немањина 9, Устаничка 14.''
Да ли је САПС инсталиран у Устаничкој 14?
Ако није, да ли је место извршења услуге само Немањина 9?
2. Одговор Комисије:
У питању је грешка Наручиоца.
Место извршења услуга је само Немањина 9, а у изузетним случајевима и локације
изван Београда на којима је инсталиран САПС (Нови Сад, Ниш, Крагујевац и Сремска
Митровица).
3. Питање заинтересованог лица:
На страни 11. Конкурсне документације у поглављу 3.13 наведено је да Понуђач
који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а
који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне
јавне набавке, је дужан да уместо средства обезбеђења које је тражено у тачки 3.12,
под а), алинеја 2 (писмо о намерама банке да ће банка понуђачу издати банкарску
гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од вредности уговора), достави
писмо о намерама банке да ће банка понуђачу издати банкарску гаранцију за добро
извршење посла у висини од 15% од вредности уговора без ПДВ-а, уколико уговор
буде закључен са тим понуђачем.
Имајући у виду да спискови Управе за јавне набавке нису расположиви и да ми
немамо информацију да се налазимо на списку негативних референци, молимо да

појасните на који начин да докажемо да се наша компанија не налази на списку
негативних референци.
Шта је потребно приложити као доказ?
3. Одговор Комисије:
Понуђач не треба да доказује да се не налази на списку негативних референци, с
обзиром на то да Управа за јавне набавке није објавила овај списак на Порталу јавних
набавки. Наручилац је унео у Конкурсну документацију овај захтев, јер му је то
обавеза одређена чланом 8. став 1. тачка 16) Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова (''Службени гласник РС'', број 29/13).
Комисија за јавну набавку
Славољуб Трубарац, дипл.инг.орг.рада
Дамир Алихоџић, струковни инг. – заменик
Гордана Лазић, дипл.инг.орг.рада
Вања Буквић, дипл.ецц. – заменик
Јована Грујић, службеник за јавне набавке, дипл. правник
Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипл. правник – заменик
доставити:
- заинтересованом лицу које је тражило додатне информације и појашњења
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца

