Предмет: одговор на постављена питања заинтересованог лица у поступку јавне набавке
мале вредности за набавку услугаобезбеђењаимовине и лица, ЈНброј 7/2018

Заинтересовано лице је у предметној јавној набавци поставило следећа питања:
Поштовани,
молимдаузмете у
обзиризменеконкурснедокументацијепоосновујавненабавкемалевредностиуслугаобезбеђе
њаимовине и лицаброј 7/2018 и то:
-у делукојисеодносинапословникапацитет:
да понуђач има одличан квалитет у области физичке заштите према стандарду SRPS
A.L2.002:2008 издат од стране контролног тела које је акредитовало национално
акредитационо тело (АТС).
Сматрамодајеусловдискриминаторскеприродејерзахтеватеодличнуоцену,
мишљењасмодаједовољнодапонуђачпоседујенаведенисертификатбезобзиракојомјеоценом
оцењен.
- У делу који се односи на кадровског капацитета захтевате да понуђач има минимум
10 (десет) запослених радника - на неодређено и/или одређено време или радно
ангажованих лица, од којих 5 запослених на неодређено и/или одређено време односно
радно ангажованих лица, са положеним стручним испитом из области заштите од пожара .
Сматрамо да понуђач треба да достави за минимум 10 (десет) запослених и копију важеће
Лиценце за вршење основних послова службеника обезбеђења без оружја или Лиценцом за
вршење специјалистичких послова службеника обезбеђења са оружјем, издату од
надлежног органа, Министарства унутрашњих послова, у складу са Законом о приватном
обезбеђењу (Сл.гласник РС бр. 104/13 и 42/15)
- у делу који се односи на технички капацитет захтевате да понуђач располаже са минимум
2 (два) патролна возила, оперативни центар са 24-часовним дежурством који испуњава
услове за успостављање телефонске везе (фиксне и мобилне) са извршиоцима
ангажованим у објектима Корисника услуга. Одзив са два извршиоца у случају
хитних/ванредних ситуација у што краћем временском периоду, да понуђач располаже са
минимум 5 дозвола за радио станице од Ратела од чега је минимум један репетитор
-Сматрамодаједовољнодапонуђачпоседује у власништвуилизакупуједновозило и
истотакосмомишљењадајеусловпоседовање
репетиторасадозволамазарадиостаницедискриминаторскеприродејерсекомуникацијаизмеђ
уоперативногцентра и запослених, интервенција и
хитанизлазакнаобјекатсадваизвршиоцаиспуњавапоседовањемоперативногцентра са 24часовним дежурством којииспуњаваусловезауспостављањетелефонскевезе (фиксне и
мобилне) саизвршиоцимаангажованим у објектимаКорисникауслуга.
- делукојисеодносинасредствофинансијскогобезбеђења захтеватеполисуосигурања.
СматрамодајезаНаручиоцасигурније и
безбедниједазасредствофинансијскогобезбеђењазахтевабланкосоломеницу у висиниод 10
% одпонуђенеценебезпдв-а.
Одговори Комисије наручиоца који истовремено представљају измене конкурсне
документације:

1.у делукојисеодносинапословникапацитет:
Наручилац у конкурсној документацији мења првобитно дефинисан услов „да
понуђач има одличан квалитет у области физичке заштите према стандарду SRPS
A.L2.002:2008 издат од стране контролног тела које је акредитовало национално
акредитационо тело (АТС)“ тако да је довољнодапонуђачИМА МИНИМАЛНО
ОЦЕЊЕН КВАЛИТЕТ ДОБАР у области физичке заштите према стандарду SRPS
A.L2.002:2008 издат од стране контролног тела које је акредитовало национално
акредитационо тело (АТС).
2.У делу који се односи на кадровског капацитета наручилац мења првобитни услов
„да понуђач има минимум 10 (десет) запослених радника - на неодређено и/или одређено
време или радно ангажованих лица, од којих 5 запослених на неодређено и/или одређено
време односно радно ангажованих лица, са положеним стручним испитом из области
заштите од пожара тако да исти гласи :
Наручилац мења горе наведени услов тако што су понуђачи дужни да доставе за
минимум 10 (десет) запослених/радноангажованих лица по било ком правном основу
копије важеће Лиценце за вршење основних послова службеника обезбеђења без
оружја или Лиценцом за вршење специјалистичких послова службеника обезбеђења
са оружјем, издату од надлежног органа, Министарства унутрашњих послова, у
складу са Законом о приватном обезбеђењу (Сл.гласник РС бр. 104/13 и 42/15), поред
копија уговора о радном ангажовању (уговора о раду, уговора о делу...).
3.У делу који се односи на технички капацитет наручилац мења првобитни услов којим се
захтева да понуђач располаже са минимум 2 (два) патролна возила, оперативни центар са
24-часовним дежурством који испуњава услове за успостављање телефонске везе (фиксне
и мобилне) са извршиоцима ангажованим у објектима Корисника услуга. Одзив са два
извршиоца у случају хитних/ванредних ситуација у што краћем временском периоду, да
понуђач располаже са минимум 5 дозвола за радио станице од Ратела од чега је минимум
један репетитор
тако да исти гласи дапонуђач мора дапоседује у власништвуилизакупуједновозилои
оперативницентар са 24-часовним
дежурством којииспуњаваусловезауспостављањетелефонскевезе (фиксне и мобилне)
саизвршиоцимаангажованим у објектимаКорисникауслугачиме се бришеусловда исти
поседује
репетиторасадозволамазарадиостаницејерсекомуникацијаизмеђуоперативногцентра и
запослених, интервенција и хитанизлазакнаобјекатсадваизвршиоцаиспуњава на горе
дефинисан начин.
4.у делу финансијског обезбеђења уместо полисеосигурања, Наручилац врши измену истог
тако што ће понуђачи да достављају регистровану меницу као средство обезбеђења у
висини од 10 % од понуђене цене без пдв, односну у случају закључења уговора од укупне
вредности уговора без пдв-а.
Сходно горе наведеним изменама, наручилац ће извршити и измену рокова за предају и
отварање понуда у предметном поступку јавне набавке о чему ће објавити Обавештење о
продужењу рока на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца.

Комисија наручиоца у предметној јавној набавци

