Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, JN br.
7/1448/2017
Poštovani
1. Na strani 3 konkursne dokumentacije, u tački 1.3. naveli ste da se usluga vrši na lokacijama
Njegoševa 51 i Mali Kalemegdan 5. Na strani 22 konkursne dokumentacije, u Članu 2.
Modela ugovora, pored navedene 2 lokacije, navodi se i zgrada u ulici Knjeginje Zorke br. 57.
Molimo Vas da izmenite dokumentaciju u skladu sa ovom primedbom.
2. Na strani 3 konkursne dokumentacije, u tački 1.3. naveli ste da je usluga fizičko-tehničko
obezbeđenje objekata imovine i opreme sa protivpožarnom zaštitom. Na strani 22
konkursne dokumentacije, u Članu 2. Modela ugovora, stoji da je usluga fizičko-tehničkog
obezbeđenja (bez protivpožarne zaštite). Molimo Vas da izmenite dokumentaciju u skladu sa
ovom primedbom.
3. Na strani 22 konkursne dokumentacije, u Članu 2., pod 1) Modela ugovora, stoji: "Pružalac
usluge se obavezuje da pruži uslugu u skladu sa pozitivnim propisima za oblast pružanja
usluga naoružane fizičke zaštite..." PITANJE: Da li se usluga obezbeĎenja na Vašim
objektima vrši sa oružjem? Ako je odgovor DA, neophodno je da od ponuĎača zahtevate da
dokažu da poseduju naoružanje. Ako je odgovor NE, molimo Vas da izmenite dokumentaciju
u skladu sa ovom primedbom.
4. Na strani 10 konkursne dokumentacije, u tački 4.3.5. naveli ste da se kao dokaz o
ispunjenosti uslova u pogledu kadrovskog kapaciteta dostavimo kopije licenci za vršenje
poslova službenika obezbeĎenja - bez oružja. PITANJE: da li ćete prihvatiti kao ispunjen
uslov kadrovskog kapaciteta i fotokopije licenci za vršenje poslova službenika obezbeĎenja –
sa oružjem? U skladu sa jednim od osnovnih pravnih postulate “ko može više, može i manje”,
smatramo da bi trebali da prihvatite i licence za vršenje poslova službenika obezbeĎenja – sa
oružjem, tumačeći da je lice koje je obučeno da vrši poslove obezbeĎenja sa oružjem svakako
sposobno i obučeno da radi iste poslove i bez oružja. Navedeno znači da ćemo kao ponuĎač
na navedeni način samo dokazati kadrovski kapacitet, te da nije neophodno da to lice i nosi
oružje prilikom vršenja predmetne usluge.
5. Na strani 10 konkursne dokumentacije, u tački 4.3.2.2. naveli ste da se kao dokaz o
ispunjenosti uslova u pogledu poslovnog kapaciteta dostavimo referentnu listu i potvrde
naručilaca za vršenje usluge u prethodne tri godine (2014., 2015. i 2016.). PITANJE: da li
ćete prihvatiti kao ispunjen uslov poslovnog kapaciteta i potvrde referentnih naručilaca sa
kojima je ugovor sklopljen tokom 2017. godine, i još uvek je na snazi?

Одговор на захтев за додатна питања и информације у складу са
чланом 63. Закона о јавним набавкама:
2 На страни 3. Конкурсне документације у тачки 1.3. наведена је званична адреса
објеката за које се тражи услуга обезбеђења.
У прилогу је тачка 1.3. из конкурсне документације:
Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке број 7/1448 од 30.11.2017; [навести
редни број јавне набавкe] је извршење услуге физичко-техничког обезбеђења
објеката имовине, опреме са противпожарном заштитом, у Природњачком музеју,
Његошева 51 и галерији Природњачког музеја, Мали Калемегдан 5 (навести предмет
јавне набавке]. Званичне адресе објеката.

На страни 22. Конкурсне документације у члану 2 Модел уговора наведена је
комплетна структура објеката који су предмет услуге обезбеђења односно услуге
физичко-техничког обезбеђења објеката имовине, опреме са противпожарном
заштитом и иста и гласи:
Предмет уговора је пружање услуге физичко-техничког обезбеђења, одређеног у
спецификацији понуде која је саставни део овог уговора, на основу које су се уговорне
стране споразумеле да пружалац услуге пружи кориснику услуга физичкo-техничко
обезбеђење објеката и имовине, укупна површина око 1839, 80 квм.
Структура По+Пр+П1. зграде у Његошевој 51, површина око 803 квм, структура
По+Пр+П1+П2 (котларница и депо са збиркама) друге зграде у Књегиње Зорке 57,
површина 792,18 квм и Галерије на Келемегдану, површина око 180 квм, Мали
Калемегдан 5, сопственом радном снагом и опремом током 24 часа.
2. На страни 3 конкурсне документације је наведено:
Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке број 7/1448 од 30.11.2017; [навести
редни број јавне набавкe] је извршење услуге физичко-техничког обезбеђења
објеката имовине, опреме са противпожарном заштитом, у Природњачком музеју,
Његошева 51 и галерији Природњачког музеја, Мали Калемегдан 5 (навести предмет
јавне набавке].
На страни 22 конкурсне документације у члану 2 Модела уговора извршиће се исправка
техничке грешке, која гласи:
Предмет уговора је пружање услуге физичко-техничког обезбеђења објеката
имовине, опреме са противпожарном заштитом,, одређеног у спецификацији понуде
која је саставни део овог уговора, на основу које су се уговорне стране споразумеле да
пружалац услуге пружи кориснику услуга физичкo-техничко обезбеђење објеката и
имовине, укупна површина око 1839, 80 квм.
Структура По+Пр+П1. зграде у Његошевој 51, површина око 803 квм, структура
По+Пр+П1+П2 (котларница и депо са збиркама) друге зграде у Књегиње Зорке 57,
површина 792,18 квм и Галерије на Келемегдану, површина око 180 квм, Мали
Калемегдан 5, сопственом радном снагом и опремом током 24 часа.
3. На страни 22. Конкурсне документације извршиће се исправка техничке грешке која
гласи:
Модел уговора: Члан 2. Тачка 1, гласи:
Пружалац услуге се обавезује да пружи услугу у складу са позитивним прописима за
област пружања услуге физичко-техничког обезбеђења објеката имовине, опреме са
противпожарном заштитом, у Његошевој 51; и Галерији на Калемегдану, током 24 часа,
у складу са позитивним прописима за пружање те врсте услуга;
Одговор на постављено питање: Услуга физичко-техничког обезбеђења објеката
имовине, опреме са противпожарном заштитом у Природњачком мјузеју се врши
без оружја.
4 Одговор на Ваш захтев за додатне информације:
На страни 10 конкурсне документације, доказ о испуњености услова у погледу
кадровског капацитета:
4.3.5. Копија Решења Министарства унутрашњих послова, којим се физичком лицу
издаје лиценца за вршење послова службеника обезбеђења- без оружја. (Важећа
Решења Министарства унутрашњих послова о издавању лиценце за вршење послова
приватног обезбеђења, за основне послове приватног обезбеђења у складу са Закона о
приватном обезбеђењу),
5. Одговор на Ваш захтев за додатне информације:

На страни 10 конкурсне документације, доказ о испуњености услова у погледу
пословног капацитета:
4.3.2.2. НАВЕДЕНИ УСЛОВИ СЕ ДОКАЗУЈУ за пословни капацитет
Референтна листа: Понуђач је у обавези да сачини списак извршених услуга (посла),
које су предмет ове набавке за период од три претходне године, (релевантан период
2014., 2015., 2016.), односно попуни и овери референтну листу, која је саставни део
конкурсне документације. Понуђач је обавези да уз референтну листу приложи оверене
и потписане потврде о извршењу услуге, (посла), која је предмет набавке за наведене
године у референтној листи, код другог наручиоца, односно најмање три потврде од
различитих наручилаца (Доказ:потврда о вршењу услуге (посла), која је предмет
набавке са исказаном укупном ценом посла, попуњена референтна листа са
прилогом).
-Доказ: потврда о вршењу услуге (посла), која је предмет набавке са исказаном
укупном ценом посла, попуњена референтна листа са прилогом. Понуђач је у
обавези да сачини списак изведених услуга, које су предмет ове набавке за период од
три претходне године, односно попуни и овери референтну листу, која је саставни
део конкурсне документације. Понуђач је обавезан да уз референтну листу приложи
оверене и потписане потврде о извршењу предмета набавке, за наведене године у
референтној листи, код другог наручиоца, односно најмање три потврде наручиоца
којем је вршена услуга понуђача.

Комисија образована за јавну набавку мале вредности у поступку услуге обезбеђења
по Решењу бр.7/1449/2017.

