Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Број: 404-02-17/2014-12/7
Датум: 5. март 2014
Немањина бр.22-26
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
- Усмено и писмено превођење, редактура и лектура прописа и других докумената
на српски језик и са српског језика редни број 8/2014
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 4.
март 2014. године у 17:31 часова:
1. Питање заинтересованог лица:
С обзиром на изузетно високе тарифе Банака за издавање Гаранција да ли је могуће
да Понуђач на име:
1.Озбиљности понуде депонује новчана средства у висини од 10% од Понуде на
рачун Министарства правде са истим роком депозита предвиђених за меницу и
2.Да ли је могуће да се уместо Гаранције Банке на 10% од вредности уговора,
депонује 700.000,00 динара на рачун Министарства са важношћу до 30. априла
2015. године?
1. Одговор Комисије:
Не. Морају се доставити средства финансијског обезбеђења која је наручилац
предвидео Конкурсном документацијом, а за која се определио у складу са Законом
о јавним набавкама («Сл. Гласник РС, број 124/12) и Правилником о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова («Сл. Гласник РС, бр. 29/13 и 104/13).
Наручилац се, управо имајући у виду високе трошкове које понуђачи могу да имају
приликом издавања банкарских гаранција код пословних банака, и определио за
меницу као средство обезбеђења за озбиљност понуде.

Комисија за јавну набавку
Јелена Лазаревић, дипл.правник, члан
Тања Милановић, дипл.правник, заменик члана
Драгана Дујин, дипл.правник, члан
Владимир Винш, дипл.правник, заменик члана
Јована Грујић, службеник за јавне набавке, дипл. правник, члан
Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипл. правник, заменик члана
доставити:
заинтересованом лицу које је тражило додатне информације и
појашњења
објавити на:
Порталу јавних набавки
интернет страници наручиоца

