Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-81/2017-12/9
Датум: 25. октобар 2017. 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 услуга у отвореном поступку
- одржавањe комуникационе мреже судова редни број 31/2017
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 27.
октобра 2017. године у 08.35 сати:
1. Питање заинтересованог лица:
У оквиру Конкурсне документације постављен је захтев да су понуђачи у обавези
да у оквиру понуде доставе банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од
2% од понуђене цене (без ПДВ-а), са роком важења најмање колико износи рок
важења понуде. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију уколико понуђач
након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду, односно
уколико изабрани понуђач благовремено не потпише уговор о јавној набавци.
Банкарска гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, неопозива и без
права на приговор. Ниједна тражена банкарска гаранција не може садржати
додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи
износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за
решавање спорова.
Сугеришемо наручиоцу да у поглављу VII, тачка 10. Конкурсне документације (стр.
91/94), уместо „понуђене цене“ наведе „вредност понуде“, с обзиром на то да
наручилац не може тражити издавање средства финансијског обезбеђења за
озбиљност понуде у износу већем од 10% од вредности понуде (без ПДВ-а), као
што налаже члан 13. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Службени гласник РС“, број 86/15).
1. Одговор Комисије:
Комисија за јавну набавку прихвата примедбу заинтересованог лица, те додатно
појашњава формулацију из Конкурсне документације.

У поглављу VII, у тачки 10, речи: „2% од понуђене цене без ПДВ“ замењују се
речима: „2% од вредности понуде (понуђена цена из тачке 3) Обрасца понуде) без
ПДВ“.
2. Питање заинтересованог лица:
Такође у оквиру Конкурсне документације наводите да су понуђачи у обавези да у
оквиру понуде доставе писмо о намерама пословне банке да ће у корист наручиоца
издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% од
уговорене цене (без ПДВ-а), са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока.
Сугеришемо наручиоцу да у поглављу VII, тачка 10. Конкурсне документације
(стр. 91/94), уместо „уговорена цене“ наведе „уговорена вредност“ с обзиром на то
да наручилац не може тражити издавање средства финансијског обезбеђења добро
извршење посла, у износу већем од 10% од вредности уговора (без ПДВ-а), као што
налаже члан 13. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова.
2. Одговор Комисије:
Комисија за јавну набавку прихвата примедбу заинтересованог лица, те додатно
појашњава формулацију из Конкурсне документације.
У поглављу VII, у тачки 10, речи: „10% од уговорене цене без ПДВ“ замењују се
речима: „10% од вредности уговора (уговорена цена из члана 3. став 1. Модела
уговора) без ПДВ“.
3. Питање заинтересованог лица:
У оквиру Конкурсне документације наводите да је добављач дужан да у року од 10
дана од дана закључења уговора наручиоцу достави банкарску гаранцију за добро
извршење посла са клаузулама неопозива, безусловна, наплатива на први позив и
без права на приговор, у висини од 10% од уговорене цене (без ПДВ-а), са роком
важења 30 дана дужим од уговореног рока. Наручилац ће уновчити банкарску
гаранцију уколико добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима
и на начин предвиђен уговором. Ако се за време трајања уговора промени
уговорени рок, добављач је дужан да продужи рок важења банкарске гаранције.
С обзиром на то да се у члану 7. став 1. Модела уговора не прецизира на коју се
„уговорену цену“ мисли, сугеришемо наручиоцу да у наведеном члану Модела
уговора, уместо „уговорене цене“ наведе „уговорена вредност“ с обзиром на то да
наручилац не може тражити издавање средства финансијског обезбеђења за добро
извршење посла, у износу већем од 10% од вредности уговора (без ПДВ-а), као што
налаже члан 13. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова,
Такође, сугеришемо наручиоцу да брише члан 29. Модела уговора, с обзиром да је
у наведеном члану 7. Модела уговора наручилац применио члан 61. став 5. Закона
о јавним набавкама, који наводи да наручилац може у конкурсној документацији да
наведе врсту средстава финансијског обезбеђења којим понуђачи обезбеђују
испуњење обавеза у поступку јавне набавке и испуњења уговорних обавеза,
односно за повраћај авансног плаћања, па је наручилац самим тим искључио
могућност уговарања одредбе уговора којом се захтева плаћање уговорне

казне/накнаде штете, односно наведени члан 29. Модела уговора је у супротности и
са чланом 265. тачка 3, са чланом 270. тачка 2, чланом 276. и са чланом 25. тачка 1.
Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 –
одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Службени лист СЦГ“, број
1/03 – Уставна повеља).
3. Одговор Комисије:
Комисија за јавну набавку прихвата први део примедбе заинтересованог лица, те
додатно појашњава формулацију из Конкурсне документације.
У поглављу VI, у члану 7, речи: „10% од уговорене цене без ПДВ“ замењују се
речима: „10% од вредности Уговора (уговорена цена из члана 3. став 1. Уговора)
без ПДВ“.
Комисија за јавну набавку прихвата други део примедбе заинтересованог лица.
У поглављу VI, члан 29. брише се.
У поглављу VI, досадашњи чланови „30-32.“ постају чланови: „29-31.“.
Наведене измене, као и пречишћен текст Конкурнсе документације, могу бити
преузети са Портала јавних набавки и интернет странице наручиоца. С обзиром на
то да наведене измене само конкретизују одређене формулације и бришу одређене
одредбе, што нема утицаја на време које је заинтересованим лицима потребно за
припремање понуде, наручилац неће продужавати рок за подношење понуда.
Комисија за јавну набавку
- Марио Малетић, дипломирани правник
- Владимир Пејчић, дипломирани правник
- Јелена Кулић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке
- Небојша Павловић, гимназија
- Гордана Лазић, дипломирани инжењер организације рада
- Жељка Дрчелић, правник
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца

