Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-126/2015-12/12
Датум: 5. новембар 2015. године
Београд

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'',
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за јавну набавку добара у отвореном поступку
- развој центара за смештај података редни број 40/2015
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 5.
новембра 2015. године у 12.02 сати:
1. Питање заинтересованог лица:
У Конкурсној документацији наводите да модел уговора понуђач и сваки члан
групе понуђача мора да попуни, печатом овери и потпише, чиме потврђује да је
сагласан са његовом садржином. Уколико понуду поднесе група понуђача, молим
вас да потврдите да је довољно да се уз понуду приложи модел уговора који ће
потписати носилац групе понуђача који је конзорционим уговором овлашћен да
потпише понуду и обрасце у понуди у име и за рачун групе понуђача (изузев изјава
6.4 и 6.6 које попуњава и потписује сваки члан групе понуђача понаособ).
1. Одговор Комисије:
Уколико понуду подноси група понуђача, модел уговора може потписати и
печатом оверити само носилац посла, али само уколико га на ту радњу изричито
овласте сви чланови групе понуђача. ово овлашћење може призлазити из споразума
о заједничком наступању чланова групе понуђача у ком ће сви чланови групе
овластити носиоца посла да у њихово име и за њихов рачун може потписати модел
уговора. Ово стога што се модел уговора не сматра понудом нити обрасцем у
понуди. Носилац посла мора дословце бити овлашћен да потпише модел уговора,
овлашћење не може бити дато уопштено.
2. Питање заинтересованог лица:
На страници 19. Конкурсне документације, у тачки 10.1) наводите следеће: ''четири
лица сертификована за понуђену опрему''. С обзиром на то да се у тачки 10) у
наставку наводи неопходност поседовања сертификата практично за сву тражену
опрему и софтвер понаособ, молим вас да потврдите да се у тачки 10.1) мислило на
четири лица сертификована за серверску опрему.

2. Одговор Комисије:
Да, мислило се на четири лица сертификована за понуђену серверску опрему.
Комисија за јавну набавку је допунила Конкурсну документацију у том делу.
Допуњен текст се може преузети са Портала јавних набавки или интернет странице
наручиоца.

Комисија за јавну набавку
- Марио Малетић, дипломирани правник
- Владимир Пејчић, дипломирани правник
- Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник
- Небојша Павловић, гимназија
- Ивана Радуловић, дипломирани инжењер организационих наука
- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке (запослена
у Дирекцији за управљање одузетом имовином)
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца

