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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
- антивирусни софтвер за потребе правосудних органа редни број 39/2017
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 1.
децембра 2017. године у 13.11 сати:
1. Питање заинтересованог лица:
На страници 3. Kонкурсне документације, у делу Предмет јавне набавке, захтевано
је следеће:
“Предмет јавне набавке су услуге продужења права коришћења и одржавање
антивирусне заштите ЕSЕТ Еndpoint Protection Advanced за 12.080 корисничких
рачунара и сервера закључно са 8. децембром 2019. године.“
Овако дефинисан захтев наручиоца је супротан члану 72. Закона о јавним
набавкама у ком је дефинисано да наручилац не може да користи нити да се позива
на техничке спецификације или стандарде које означавају добра, услуге или радове
одређене производње, извора или градње, односно да наручилац не може у
конкурсној документацији да назначи било који појединачни робни знак, патент
или тип, нити посебно порекло или производњу.
Како сте у вашој конкурсној документацији навели да желите антивирус и то
“ ЕSЕТ Еndpoint Protection Advanced“ мишљења смо да је потребно да извршите
измену захтева и исти ускладите са Законом о јавним набавкама.
1. Одговор Комисије:
Конкурсна документација се односи на јавну набавку услуга, а не добара. Предмет
јавне набавке представља продужење лиценци постојећег антивирусног софтвера, а
не куповина нових лиценци. Наиме, Законом о буџету за 2017. годину наручиоцу
су одобрена финансијска средства на одговарајућој буџетској позицији која се

односе на услуге (економска класификација 423 – услуге по уговору). Са наведене
буџетске позиције није могуће извршити набавку нових лиценци које представљају
добра која се иначе набављају са друге буџетске позиције (економска
класификација 515 – нематеријална имовина), на којој за наручиоца наведеним
законом нису одобрена финансијска средства за набавку нових лиценци. Куповина
нових лиценци као нематеријалне имовине која би морала бити укњижена у
пословне књиге наручиоца представљала би ненаменско трошење финансијских
средстава.
Правосудни органи тренутно користе наведену антивирусну заштиту и предмет ове
јавне набавке је услуга продужења права коришћења и одржавање заштите, а не
набавка новог решења и нових лиценци. Овде нема места примени члана 72. Закона
о јавним набавкама, јер је апсолутно логично, пошто се Конкурсном
документацијом тражи услуга продужења права на коришћење одређених добара,
да наручилац прецизно одреди која су то добра.
Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације, пошто су они у
потпуности у складу са Законом о јавним набавкама и Законом о буџету за 2017.
годину.
2. Питање заинтересованог лица:
У Конкурсној документацији и у Моделу уговора наводите да је обавеза добављача
да обезбеди ажуриране верзије антивируса од 9. децембра 2017. године, као и да је
рок пружања услуга 9. децембар 2017. године.
С обзиром да је рок за подношење понуда 8. децембар 2017. године до 14.00 сати, а
да Конкурсном документацијом није предвиђено у ком року сте дужни да донесете
одлуку о додели уговора, што је предвиђено чланом 108. Закона о јавним
набавкама, нејасно је како понуђачи могу да испуне обавезу од 9. децембра 2017.
године.
Указујемо вам да је чланом 113. Закона о јавним набавкама предвиђено да је
наручилац дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор
додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за
заштиту права, као и да је Конкурсном докуметацијом предвиђен рок за продужење
права антивирусне заштите 7 дана од увођења у посао, сматрамо да је рок који сте
одредили за ажуриране верзије антивируса од 9. децембра 2017. године, као и рок
за пружања услуга 9. децембар 2017. године немогућ.
С обзиром да закон о облигационим односима предвиђа да је уговор закључен под
немогућим условом ништав, сматрамо да морате да извршите измену конкурсне
документације.
2. Одговор Комисије:
Наручилац прихвата сугестију да је неопходно изменити Конкурсну документацију
у наведеним деловима, те је исто и учинио. Измене Конкурсне документације и
њен пречишћен текст могу бити преузети са Портала јавних набавки и интернет
странице наручиоца.

Комисија за јавну набавку
- Марио Малетић, дипломирани правник;
- Владимир Пејчић, дипломирани правник;

-

Јелена Кулић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке;
Гордана Лазић, дипломирани инжењер организације рада;
Небојша Павловић, гимназија;
Жељка Дрчелић, правник.

објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца

