Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-92/2015-12/11
Датум: 23. јул 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
- антивирусни софтвер за потребе правосудних органа редни број 26/2015
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 22.
јула 2015. године у 15.39 сати:
1. Питање заинтересованог лица:
На страници 13. Конкурсне документације навели сте да је добављач дужан да
обезбеди произвођачку гаранцију у трајању од 12 месеци по истеку важења
лиценци. Није јасно на шта се односи ова гаранција. Лиценце које су предмет ове
јавне набавке трају 24 месеца и након тога наручилац губи право на бесплатно
ажурирање верзија програма, антивирусних дефиниција и подршку произвођача.
Уколико тежите да лиценце остану минимално функционалне и након истека 24
месеца, сматрамо да захтев треба преформулисати.
1. Одговор Комисије:
Конкурсна документација је измењена у овом делу и може се преузети са Портала
јавних набавки и интернет странице наручиоца.
2. Питање заинтересованог лица:
На страници 15. Конкурсне документације навели сте да је добављач дужан да
докаже да је у 2014. години остварио приход од најмање 30.000.000 динара и да је у
периоду од 1. јануара 2013. године до дана подношења понуде испоручио
антивирусни софтвер у укупној количини од најмање 2.000 лиценци у оквиру
једног уговора. Сматрамо да ови услови фаворизују већа предузећа, те да их треба
ублажити.
2. Одговор Комисије:
Конкурсна документација је измењена у овом делу и може се преузети са Портала
јавних набавки и интернет странице наручиоца.

Комисија за јавну набавку
- Владимир Пејчић, дипломирани правник
- Драган Шконтра, дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства (запослен
у Основном суду у Вршцу)
- Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник
- Небојша Павловић, гимназија
- Горан Вуксановић, дипломирани инжењер информатичког менаџмента (запослен
у Основном суду у Руми)
- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке (запослена
у Дирекцији за управљање одузетом имовином)
доставити:
- заинтересованом лицу које је
тражило додатне информације и појашњења
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца

