Сходно одредби члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у
поступку јавне набавке мале вредности услуга – Физичко – техничко
обезбеђење ученика, наставног и ваннаставног особља и објекта школе,
редни број набавке ЈНМВ 05/18, Комисија за јавну набавку даје
заинтересованом лицу следеће објашњење Конкурсне документације:
ПИТАЊЕ 1:
„у конкурсној домументацији за јн број 05/18 у деу који се односи на
додатен услове захтевате:
-да је у периоду претходне три обрачунске године (2015, 2016. и 2017.
година) остварио укупан приход у износу од минимум 8.000.000,00
динара без ПДВ-а а као доказ захтевате Извештај о бонитету за јавне
набавке Агенције за привредне регистре (Образац БОН-ЈН), за
претходне три обрачунске године (2015, 2016 и 2017. година)
Напомињемо да се финансијски извештаји за 2017 годину предају до
30.06.2018 године тако да бон јн не може да прикаже податке за 2017.
годину. Сматрамо да би овај услов требало доказати достављањем
копије уговора као и потврде референтних наручиоца за исказаним
податком о вредности извршених услага по основу приложених
уговора.“
ОДГОВОР 1:
Комисија ће за 2017. годину прихватити као доказ у погледу додатног
услова - финансијског капацитета и потврду о јавном објављивању
редовног годишњег финансијског извештаја и документације за период
од 01.01.2017. до 31.12.2017.године, којом је утврђено је да је предметни
финансијски извештај потпун и рачунски тачан, те да је уз тај извештај
достављена комплетна документација прописана Законом, и то:
Биланс стања;
Биланс успеха;
Одлука о усвајању финансијског извештаја или Изјава да није
усвојен финансијски извештај;
Одлука о расподели добити односно покрићу губитка или Изјава
да није вршена расподела добити односно покриће губитка.
ПИТАЊЕ 2:
„Да ли ћете променити овај услов ?
- да понуђач поседује одличан квалитет услуга према захтевима
Националног стандарда за услуге приватног обезбеђења СРПС
А.Л2.002/2015 – физичка заштита и менаџмент из контролног центра
(Стандард издао Институт за стандардизацију Републике Србије).
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Сматрамо да је овај услов дисриминаторске природе и да поседовање
или непоседовање сертификата не утиче на квалитет пружања услуга,а
посебно захтевати одређену оцену за наведене сертификате.“
ОДГОВОР 2:
Комисија остаје при захтевима из Конкурсне документације.
ПИТАЊЕ 3:
„Мишљења смо да наведени услов треба уклонити из конкурсне
документације, да ли ћете кориговати конкурсну документацију ?
- у погледу кадровског капацитете захтевате да има најмање једно
радно ангажовано лице са високом стручном спремом и положеним
стручним испитом за обављање послова безбедности и здравља на
раду.
Сматрамо да ј услов дискриминаторске природе је предмет јн није
процена ризика већ пружање услуга фто.
ОДГОВОР 3:
Комисија остаје при захтевима из Конкурсне документације.
ПИТАЊЕ 4:
Да ли ћете избацити овај услов из конкурсне документације?
-у погледу техничког капацитета захтевате да понуђач поседује систем
радио везе са дозволом Републичке агенције за телекомуникације
(најмање два сопствена репетитора – један главни и један резервни и
мрежа од најмање 5 ручних радио станица), за комуникацију између
службеника обезбеђења на објекту и контролног центра.
Сматрамо да је услов дискриминаторске природе јер наведени услов
поседује мали број понуђача ,те их истим фаворизујете.
Исто тако смо мишљења да се овај услов за технички капацитет може
испунити поседовањем одређеног броја мобилних телефона, а као
доказ тражити последњи рачун издат од регистроваљног провајдера за
пружање телекомуникационих услуга на подручју РС.
да ли ћете кориговоти овај услов ?
ОДГОВОР 4:
Комисија остаје при захтевима из Конкурсне документације.
Објашњење Конкурсне документације број 1.
У Београду,
дана 19.04.2018. године
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