РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
Број: 29-Н 500-404-01-01033/2014-15008/12
Датум: О £ с о2, 2015.године
На основу чл. 153. став 1. тачка.1 Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“
бр. 124/2012) и тачке II Решења директора Пореске управе бр. 000-119-00-5815/2014 од 15.07.2014.
помоћник директора Пореске управе за материјалне ресурсе, одлучујући по захтеву за заштиту
права понуђача „Malex-City Copy Service11 доо 11060 Београд, Мије Ковачевића 10, којим се
оспорава Одлука о обустави поступка јавне набавке број 29-H/2014 за партију 2, а која се односи
на услуге сервисирања и отклањања кварова на апаратима за фотокопирање Canon IR 3235N и
3035, за потребе Пореске управе, Регионалног одељења Ниш, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
1. УСВАЈА СЕ захтев за заштиту права подносиоца „Malex-City Copy Service11доо 11060
Београд, Мије Ковачевића 10., 01 број 03-39-04/15 од 03.02.2015. године који је наручиоцу
достављен 03.02.2015. године, којим се оспорава Одлука о обустави поступка јавне набавке за
партију 2 (односи се на апарате Canon IR 3235N и 3035), број 29-Н 500-404-01-01033/2014И5008-11 од 26.01.2015. године, а на основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке услуга
- сервисирање и отклањање кварова на апаратима за фотокопирање Konica minolta и Canon IR
3235N и 3035, у вангарантном року како би исти континуирано били функционално исправни, са
обезбеђивањем и заменом оригиналних резервних делова, за потребе Наручиоца, Пореске управе Регионалног одељења Ниш и његових организационих јединица, за период од 12 месеци. Јавна
набавка је обликована у две партије.
2. У складу са разлозима за усвајање поднетог захтева за заштиту права, наручилац ће
извршити поновну стручну оцену понуда и о томе сачинити Извешатај на основу кога ће бити
донешена нова Одлука.
О б р а зл о же ње
Министарство финансија, Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, покренуло је
поступак јавне набавке услуга сервисирање и отклањање кварова на апаратима за фотокопирање
Konica minolta и Canon IR 3235N и 3035, у вангарантном року како би исти континуирано били
функционално исправни, са обезбеђивањем и заменом оригиналних резервних делова, за потребе
Наручиоца, Пореске управе - Регионалног одељења Ниш и његових организационих јединица, у
отвореном поступку по партијама, редни број јавне набавке 29-H/2014 на основу Одлуке о
покретању поступка број 29-Н 500-404-01—01033/2014-15008/1 од 09.12.2014. године, по позиву за
подношење понуда од 12.12.2014.године објављеног на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
Дана 03.02.2015. године наручиоцу је достављен захтев за заштиту права подносиоца
подносиоца „Malex-City Copy Service11доо 11060 Београд, Мије Ковачевића 10, 01 број 03-39-04/15
од 03.02.2015. године, којим се оспорава Одлука о обустави поступка јавне набавке 29-H/2014
Партија 2.
Захтев је благовремен и изјављен од стране овлашћеног лица.

Наручилац је no поднетом захтеву за заштиту права задржао све активности у поступку
јавне набавке.
У поднетом захтеву за заштиту права подносилац захтева наводи:
Тачком 1. оспорене Одлуке, Наручилац је констатовао да је понуђач „Malex-City Copy
Service41доо 11060 Београд, Мије Ковачевића 10, доставио понуду са битним недостацима, јер није
доставио Потврду о броју дана неликвидности издату од Народне банке Србије, већ је приложио
Изјаву на сопственом меморандуму са линком ка интернет страни НБС и упутством како се врши
провера на наведеној интернет страни са прилогом одштампаног прегледа броја дана
неликвидности са наведене интернет стране, у коме је наведено да дужник нема евидентиране
неизмирене обавезе у последње три године, те је тиме повредио одредбе из члана 76. став 2.
Закона о јавним набвкама.
Напомена: Наручилац тачком 1. оспорене Одлуке није констатовао да је приложена Изјава
на сопственом меморандуму са линком ка интернет страни НБС и упутством како се врши провера
на наведеној интернет страни. Већ је констатовао да је приложен документ са сајта НБС Претраживање дужника у принудној наплати од 06.01.2015. године у коме је наведено да дужник
нема евидентираних неизмирених обавеза у последње три године.
Након пријема захтева за заштиту права Наручилац је провером понуде подносиоца захтева
утврдио да је стварно приложена Изјава на меморандуму подносиоца захтева под бројем 01 03
5623-09/15 од 06.01.2015. године.
Подносилац захтева даље наводи да је при доношењу оспорене Одлуке Наручилац
занемарио одредбе из члана 79. став 5. ЗЈН којом је предвиђено да Наручилац не може одбити као
неприхватљиву понуду, а поготово не као понуду са битним недостацима, зато што не садржи
доказ који је иначе јавно доступан и ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су
тражени подаци јавно доступни.
Прегледом интернет стране наведене у изјави јасно се види да Подносилац захтева није
имао дане неликвиднсоти у последње три године од дана када се врши преглед и наведено је
следеће: „Подаци о броју дана неликвидности и периодима неликвидности дају се за три године
уназад, рачунајући од дана упита. Подаци су званични и могу се користити за службене потребе
без подношења захтева за издавање потврде11.
Имајући у виду наведено нису тачни разлози на које се Наручилац позива, односно није
тачно да Понуђач није доказао да испуњава додатне услове, сагласно одредбама из члана 106 став
1. тачка 2. ЗЈН. Понуђач је тражени услов Наручиоца испунио тако што га је обавестио о адреси
интернет странице на којој се тражени податак налази и јавно је доступан.
Како разлог за доношење оспорене Одлуке није у складу са Законом о јавним набавкама,
подносилац захтева за заштиту права предлаже да се овај захтев усвоји и поништи оспорена
Одлука и донесе Одлука у складу са одредбама и начелима Закона о јавним набавкама.
Подносилац захтева, а сагласно одредбама из члана 156. ЗЈН истиче захтев да му се, у
случају да се овај захтев за заштиту права усвоји, надокнаде трошкови вођења поступка заштите
права и то за плаћену таксу на поднети захтев у износу од 80.000,00 динара.
Захтев за заштиту права је основан.
Наручилац је након пријема захтева за заштиту права поново прегледао понуду подносиоца
захтева за заштиту права и неоспорно утврдио да је приложена Изјава на меморандуму
подносиоца захтева под бројем 01 03 5623-09/15 од 06.01.2015. године, под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу да подносилац захтева нема дана неликвидности у последње три године
од издавања ове изјаве, односно да нема дана неликвидности у последњих шест месеци пре
објављивања јавног позива. Достављен је и линк ка сајту НБС на којем се може проверити горе
дата изјава:
http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/ciriica/67/rir.html
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На основу напред наведеног и на основу одредби члана 79.став 5. који каже да наручилац
не може одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен законом о јавним
набавкама или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на
којој су тражени подаци јавно доступни, наручилац је усвојио захтев за заштиту права 01 број 0339-04/15 од 03.02.2015 подносиоца „Malex-City Copy Service44 доо 11060 Београд, Мије Ковачевића
10
У складу са разлозима за усвајање поднетог Захтева за заштиту права, наручилац ће поново
извршити стручну оцену понуда и о томе сачинити писани извештај. На основу извештаја о
стучној оцени понуда наручилац ће донети одговарајућу одлуку.

.

У складу са чланом 156.став 8. Закона о јавним набавкама, о трошковима поступка одлучује
Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки.
Сходно свему наведеном, наручилац је решио као у диспозитиву.

Доставити:
1. Подносиоцу захтева
2. Републичкој комисији за заштиту
права у поступцима јавних набавки
Објавити:
1. На Порталу јавниј набавки
2. На интернет страници наручиоца

Чланови комисије:
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