Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-102/2019-12/5
Датум: 05. децембар 2019. 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
у отвореном поступку јавне набавке услуга
успостављање сервиса за обраду и слање података из пословних апликација
судова
редни број 32/2019

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 04.
децембра 2019. године у 17.19 сати:
1.Питање заинтересованог лица:
За јавну набавку Успостављање сервиса за обраду и слање података из пословних
апликација судова - ЈН 32/2019, за предвиђена добра наведена у табели на страни 18
конкурсне документације , у члану 7. ставу 2 предлога уговора наводи се: „Пружалац
услуга је дужан да приликом испоруке предметних добара преда Наручиоцу банкарску
гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, са клаузулама неопозива,
безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, у висини од 10% од
уговорене цене из члана 3. Уговора без ПДВ-а, са роком важења 30 (словима: тридесет)
дана дужим од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију уколико
Пружалац услуга не извршава своје гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен
Уговором. Уколико Пружалац услуга не достави банкарску гаранцију за отклањање
грешака у гарантном року, Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро
извршење посла.“
Имајући у виду предвиђена буџетска средства овом јавном набавком и то да је један део
набавке чине добра (13.000.000 динара без пдв) а други услуге (23.600.000 динара без
пдв), као и да је гарантни рок различити за различита добра (сервере, мрежну опрему,
рачунаре и штампаче – дефинисано техничком спецификацијом на страни 18), молимо
Вас за потврду да ћете прихватити банкарску гаранцију за отклањање недостатака у
гарантном року са клаузулама неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без
права на приговор која би била дефинисана на неки од следећих начина:
- у висини од 10% од уговорене цене добара која би се умањивала у одговарајућем износу
онда када дође тренутак када поједина добра излазе из гарантног рока: 5 година за цену
сервера (1-11), 12 месеци за мрежну опрему (од 12 до 17), 24 месеца за штампаче (ставка
18), 36 месеци за рачунаре (ставка 19).

- да предметна банкарска гаранција буде дата као неколико посебних банкарских
гаранција и то тако да сваку испоручену групу добара (опреме) која има исти гарантни
рок прати одговарајућа банкарска гаранција – свака од њих у висини од 10% вредности
те испоручене групе добара (опреме) која има исти гарантни рок, са роком важења у
дужини трајања гарантног рока за то добро.
Овако дефинисан члан 7. није јасан с обзиром на битно различито дефинисане гарантне
рокове предметне опреме. Такође, имајући у виду смисао става 2. члана 3. мислимо да
није била интенција Наручиоца да дефинише банкарску гаранцију за отклањање
недостатака опреме у гарантном року у висини целокупне цене добара и услуга заједно.
1.Одговор Комисије:
Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантом року се доставља за предметна
добра, самим тим 10 % од уговорене цене предметних добара је износ тражене
банкарске гаранције. Како су гарантни рокови различити за предметна добра,
прихватљива је опција два, да се када се реализују испоруке доставе посебне банкарске
гаранције за групе добара у вредности 10% од уговорене цене за ту групу добара и са
роком важности 30 дана дужим од гарантног рока групе испоручених добара.
Комисија за јавну набавку
-Марио Малетић, дипломирани правник;
-Владимир Пејчић, дипломирани правник;
-Жељка Дрчелић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке;
- Гордана Лазић, дипломирани инжењер организације рада;
- Ана Ђилас, дипломирани правник;
- Младен Радић, дипломирани правник.
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца

