Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-125/2015-12/18
Датум: 16. 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
- рачунарска опрема за правосудне органе редни број 41/2015
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 13.
новембра 2015. године у 13.59 сати:
1. Питање заинтересованог лица:
На страници 15. Конкурсне документације, у оквиру додатних услова из члана 76.
ЗЈН, тражено је да понуђач има оригиналну произвођачку ауторизацију за сервере,
десктоп рачунаре и лаптоп рачунаре. У складу са чланом 77. ЗЈН, на основу ког
понуђач не мора да достави документ који је јавно доступан већ је довољно да
наведе инртернет адресу где се документ налази, молимо да потврдите да је
испуњеност овог услова могуће доказати изјавом на меморандуму понуђача са
навођењем интернет адресе на сајту произвођача на коме се налази доказ о
испуњености траженог услова. У случају да је ваш одговор на ово питање
негативан, учинили бисте повреду начела конкурентности (члан 10. ЗЈН) и начела
једнакости (члан 12. ЗЈН), будући да оригиналну произвођачку ауторизацију
произвођачи издају само једном од партнера на одређеном тржишту. На овај начин
дискриминишете статус свих осталих понуђача који имају право да понуде
одређена добра или услуге и који су ауторизовани својим партнерским или другим
статусом код произвођача, а доказ о томе је званична информација која се налази
на произвођачевом званичном сајту. Такође, на овај начин може да се омогући
већем броју понуђача да учествује у поступку јавне набавке и пружи могућност
наручиоцу да изабере за њега одговарајућу и прихватљиву понуду.
1. Одговор Комисије:
Уколико понуђач достави изјаву на свом меморандуму у којој ће навести интернет
адресу на сајту произвођача на коме се може наћи оригинална произвођачка
ауторизација за сервере, десктоп рачунаре и лаптоп рачунаре коју издаје
произвођач понуђених добара, која је написана на српском или на другом језику са
преводом на српски, издата за конкретног понуђача и за предметну јавну набавку,

потврђујемо да таква понуда неће бити одбијена као неприхватљива, када је у
питању испуњење овог услова.

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

