Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-109/2018-12/6
Датум: 28. децембар 2018. 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
одрживи развој Портала, интернет презентацијаи електронске поште у надлежности
Министарства правде
редни број 43/2018
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 27.
децембра 2018. године у 14.14 сати:
1.Питање заинтересованог лица:
У погледу додатних услова за учествовање у поступку ЈН (пословни капацитет),
сагласно члану 76. Закона, захтевано је да понуђач докаже да је пружао најмање једну
услугу имплементације домена и доменске инфраструктуре на минимум 40 различитих
локација и минимум 2000 доменских налога. Овако велики број локација, са 2000
запослених који користе рачунар и потребан им је доменски налог има врло мали број
правних субјеката у Србији, те је сходно томе и мали број понуђача који може
доставити доказе о испуњавању предметног услова. Имајући у виду наведено, а
обзиром на чињеницу да услуге из предмета јавне набавке могу пружати и понуђачи
који су врло конкурентни репутацијом, квалитетом и бројем клијената, али не и
испуњавањем конкретног услова за који сматрамо да је предимензионисан, молимо да
размотрите измену наведеног захтева ради омогућавања вишег степена конкуренције
понуђача и потенцијалних уштеда буџетских средстава.
1.Одговор Комисије:
У Републици Србији постоји велики број јавних установа или привредних субјеката
који имају овај, или већи број локација и доменских налога. Министарство правде,
односно правосуђе, спада у систем који вишеструко премашује наведене бројеве.
2.Питање заинтересованог лица:
У погледу додатних услова за учествовање у поступку ЈН, сагласно члану 76. Закона,
захтевано је да понуђач има најмање једно радно ангажовано лице са сертификатом
,,MCSD Microsoft Certified Solutions Developer“. На тржишту телекомуникација је опште

познато да наведени сертификат има врло мали број ИТ стручњака, што увеликоме
ограничава конкуренцију међу понуђачима. Највећи број IT стручњака који ради на
пројектима сличним овој јавној набавци по правилу не полажу курсеве за издавање
траженог сертфиката, али их то не спречава да успешно обављају свакодневне
активности. У јавним набавкама Министарства до сада није захтевано испуњење овог
услова за исту врсту услуга, а услуге су уредно испоручиване у складу са уговореним
параметрима квалитета. Стога молимо да размотрите измену наведеног захтева ради
омогућавања вишег степена конкуренције понуђача и потенцијалних уштеда буџетских
средстава
2. Одговор Комисије:
Као што је наведено у техничком делу Конкурсне документације „Портал је на
Microsoft платформи“, што је промена у односу на претходне истоврсне јавне набавке.
Наручилац је захтевом да Понуђач обезбеди стручни кадар за пружање понуђених
услуга и сервиса ни у ком случају не ограничава конкуренцију. Скрећемо пажњу и да
понуђачи, у складу са законом, имају могућност да наступају у конзорцијуму. Како
тврдња да „наведени сертификат има врло мали број ИТ стручњака“ нема упориште у
чињеницама, Наручилац остаје при захтеву.
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;
- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке.
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца

