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ПРЕДМЕТ: Одговор Комисије на захтев за додатним појашњењима конкурсне документације
у поступку јавне набавке мале вредности услуга – физичко техничко обезбеђење и заштита од
пожара, број јавне набавке 1.2.4/2017

Дана 07.08.2017. године, достављен је путем имејла захтев за додатним информацијама и
појашњењима конкурсне документације у предметном поступку јавне набавке.

Поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015
и 68/2015 - у даљем тексту Закон), а у складу са конкурсном документацијом у предметном
поступку, део - Упутство понуђачима како да сачине понуду - Додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде ( поглавље VI, тачка 19.), дана 10.08.2017. године,
Комисија даје следећи:

О Д Г О В О Р

Питање 1:

“1. На странама 10/45 и 13/45, у Додатним условима за учешће, и у Упутству како се доказује
испуњеност услова, тражили сте, за пословни капацитет, "да понуђач у претходне три
године има закључен/е уговоре на основу којег/их је извршио пружање услуга у јавним
објектима...".

Овако постављен услов пословног капацитета је дискриминаторски јер као понуђачи
сматрамо да нема разлике да ли је неко обезбеђивао: фабрике, музеје, болнице, школе,
вртиће, општине, тржне или спортске центре, јавна предузећа, установе културе итд. У
Вашој спецификацији не постоји ниједна ставка која би указивала на то да је Ваш објекат
специфичан у односу на било који други објекат који се обезбеђује. Овако постављеним
условом, неко ко није обезбеђивао јавне објекте, никад неће ни моћи то да ради. На крају, и
Вама је у интересу да изменом оваквог услова добијете више понуђача, а самим тим и нижу
цену. Молимо Вас да овај услов измените или да га прилагодите.”

Одговор:

Указујемо да наведени услов није дискриминаторски, нити ограничава учешће што већег броја
понуђача, већ напротив.
Напомињемо да, сходно Закону о планирању и изградњи, објекти јавне намене су објекти
намењени за јавно коришћење и могу бити објекти јавне намене у јавној својини по основу
посебних закона (линијски инфраструктурни објекти, објекти за потребе државних органа,
органа територијалне аутономије и локалне самоуправе итд.) и остали објекти јавне намене



који могу бити у свим облицима својине (болнице, домови здравља, домови за старе, објекти
образовања, отворени и затворени спортски и рекреативни објекти, објекти културе,
саобраћајни терминали, поште и други објекти).
Дакле, за испуњеност овог услова обухваћен је изузетно велики број објеката.
Објекат наручиоца је јавни објекат, односно највећа позајмна јавна библиотека у Београду, коју
свакодневно посећује велики број корисника и у чијим читаоницама свакога дана борави
велики број студената, те је за наручиоца од изузетне важности да понуђачи имају искуство у
пружању предметних слуга у објектима јавне намене односно јавним објектима.

Питање 2:

“2. На страни 10/45, у Додатним условима за учешће, у погледу техничког капацитета,
тражили сте да понуђач поседује контролни центар, као и систем радио везе. Напред
наведено се доказује потписивањем Изјаве понуђача (страна 20/45).

Овако постављен услов техничког капацитета је дискриминаторски јер комуникација
између службеника обезбеђења на објекту и контролног центра може да се врши и
мобилном телефонијом. Молимо Вас да овај услов измените или да га прилагодите. Уколико
остајете при захтеву да понуђач поседује систем радио везе, молимо Вас да
измените Изјаву понуђача (страна 20/45), и захтевате испуњавање доказа о поседовању
радио везе.”

Одговор:

Сагласно члану 76. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015, у даљем тексту: Закон) Наручилац је дефинисао захтевани услов имајући у виду
структуру објекта у којем ће се пружати предметне услуге - у одређеним просторијама
штићеног објекта сигнал мобилне телефоније има лошу доступност- непоуздану или није
доступан, те би самим тим комуникација путем мобилне телефоније била немогућа. У складу
са чланом 77. став 4. Закона, научилац може одредити у конкурсној документацији да се
испуњеност свих или појединих услова, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5. Закона,
доказује достављањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове.

Комисија за јавну набавку
у поступку јавне набавке мале вредности услуга –

број јавне набавке 1.2.4/2017
образована Решењем бр. 04 - 301 од 28.07.2017. године


