ЈКП "Погребне услуге"
11000 Београд, Рузвелтова 50
Телефони: Централа: 011/207 1 300 ; Факс: 011/329 1 517; Дежурни центар (0-24): 207 1 333 и 207 1 377;
E-mail: kontakt@beogradskagroblja.rs..

Број: 2644 - 7/2019
Београд, 22.03.2019. године

ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације
– питања за НВВ 6/2019, ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ.
Примљена су питања потенцијалног понуђача, 19.03.2019. године, достављена мејлом,
следећег садржаја:
Поштовани,
У вези јавне набавке „ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НВВ 6/2019“ молимо вас да
нам одговорите на следећа питања:
Поштовани,
Страшно је колико ни елементарне ствари о Закону о приватном обезбеђењу не познајете. С
тим у вези молимо вас још једном да јасно и концизно одговорите на наша питања и молимо
вас без двосмислених одговора и молимо вас да тачно одговарата на постављена питања.
1.На страни 15 конкурсне документације у погледу обавезних услова захтевате следеће: 1)
Лиценцу за процену ризика у заштити лица, имовине и пословања. 2) Лиценцу за вршење
послова физичко-техничке заштите лица и имовине и одржавање реда на спортским
приредбама, јавним скуповима и другим местима окупљања грађана. 3) Лиценцу за вршење
посова обезбеђења транспорта и преноса новца и вредносних пошиљки. 4) Лиценцу за вршење
послова планирања система техничке заштите. 5) Лиценцу за вршење послова пројектовања и
надзора над извођењем система техничке заштите. 6) Лиценцу за вршење послова монтаже,
пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника.
Питање 1: Како овакви обавезни услови нису у вези са предметном јавном набавком односно
немају везе са техничком спецификацијом која је у овој конкурсној документацији онда је
логично да питамо зашто тражите овакве услове? Да ли је могуће да ви који радите јавне
набавке не разликујете елементарне ствари код обавезног услова. То да ли ви проширујете
ваше техничке системе то није не може и неће бити предмет ове јавне набавке него скроз неке
треће. Јако неозбиљно и крајње непрофесионално сте одговорили на постављено питање.
Такође ваш одговор на ово питање садржи једну тешку неистину. Наиме у вашем одговору
који гласи: „Наручилац поседује Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања,
па је логично и неопходно да будући пружалац услуге физичко-техничког обезбеђења буде
квалификован за наведену област како би по истом поступио и саставио План обезбеђења и
Процедуру рада контролног центра, што је обавезан по члану 3. став 1. тачка 8., чланом 20.
и чланом 44. став 4. тачка 4. Закона о приватном обезбеђењу . Дакле, услов да понуђач
поседује лиценцу за процену ризика у заштити лица, имовине и пословања је у складу са
садржином јавне набавке и дефинисан у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама“.
Из овога што сте ви одговорили види се да не познајете елементарне ствари код Закона о
приватном обезбеђењу. Неколико ствари да вам буде кристално јасно:
- План обезбеђења ви радите то је ваш интерни документ
- Не ради се Процедура рада контролног центра, то што неко покушава да смуља да
постоји још један документ нема везе с везом.

-

Још једном онај ко ради акт о процени ризика у заштити лица имовине и пословања
није квалификован да ради План обезбеђења. За вашу информацију План обезбеђења и
план система техничке заштите се ових дана усвајају у Институту за стандардизацију
Србије где ми као фирма учествујемо односно учествује један наш члан као део тима
који је прави овај документ. Ваљда вам је јасно да не морамо да објашњавамо да ми
знамо шта је то а да ви не знате шта је то
Питање 2: Кад знате да ништа не знате око плана обезбеђења и да то нема везе са лиценцом
за процену ризика да ли ће те сада изменити овај додатни услов и да ли сада схватате да не
можете да причате о стварима које не знате односно не разумете?
2.На питање: „На страни 18 конукрсне документације тражите „да понуђач има минимум 2
(два) инжењера и минимум 2 (два) техничара - запослена или уговором ангажована (запослени
у складу са законом о раду), који кумулативно испуњавају следеће услове: који поседују
лиценцу по Закону о приватном ЛТ1, ЛТ2 и техничари ЛТ3; сви морају имати службену
легитимацију МУП-а
Одговарате: Наручилац поседује системе техничке заштите, које одржава и константно
проширује у складу са могућностима и потребама, па је неопходно да у јавној набавци услуге
физичко-техничког обезбеђења, понуђач буде квалификован за планирање, пројектовање и
монтажу техничких система заштите на објектима који су предмет набавке, а кадровски
капацитет за наведени услов је постављен у складу са чланом 76. Став 2. Закона о јавним
набавкама.
Питање 3: Зашто неозбиљно одговарате на постављено питање? Напомињемо ова набавка
нема везе са планирањем и пројектовањем нити са једном другом послом осим оног зашта ви
тражите у техничкој спецификацији. Као понуђача интересује нас недвосмислено јасно и
прецизно да нам кажете да ли је предмет ове набавке планирање и пројектовање? Ако није
онда избаците овај додатни услов. А ако јесте озволите измените техничку спецификацију и
измените структуру цене.
Питање 4: У вези јавне набавке услуге физичког обезбеђења молимо вас да нам кажете
колико износи такса за подношење захтева за заштиту права понуђача.
У конкурсној документацији није наведен износ. Молимо вас да ово исправите.
ОДГОВОР
Поштовани,
1.

С обзиром на захтеве из Техничке спецификације на страни 24 измењене Конкурсне
документације, где је јасно и прецизно одређен предмет Јавне набавке, неопходно је да
потенцијални понуђач поседује наведене лиценце за пружање услуга из делатности
приватног обезбеђења:
2) Лиценцу за вршење послова физичко-техничке заштите лица и имовине и одржавање
реда на спортским приредбама, јавним скуповима и другим местима окупљања грађана.
3) Лиценцу за вршење послова обезбеђења транспорта и преноса новца и вредносних
пошиљки.
6) Лиценцу за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке
заштите и обуке корисника.
2. У складу са питањем измењена је конкурсна документација.
3. Предмет набавке није планирање и пројектовање.
У складу са тим измењена је конкурсна документација.
4. Износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши је 250.000,00 динара;

С поштовањем,
Комисија за јавне набавке.

