РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
Комисија за јавну набавку
Број: 404/2-44/2016
Датум: 5.4.2016. године
Београд, Његошева 77
Предмет: Одговор на питањa потенцијалног понуђача у вези са отвореним поступком јавне набавке
услуге физичког обезбеђења (интерни број ЈН: 404/2-44/2016).
Питањe 1:
За пословни капацитет захтевате:
„да је у последњих годину дана пре објављивања позива за подношење понуда, закључио и
реализовао најмање три уговора за пружање услуге физичког обезбеђења у износу од 10.000.000,00
динара без пореза на додату вредност по референтном наручиоцу.“
С обзиром да вредност набавке не прелази износ од петнаест милиона сматрамо да је вредност већа
од законом прописане. Дакле, ви захтевате од понуђача да су у последњих годину дана реализовали
30.000.000,00 динара од само три наручиоца?
Одговор 1:
Обзиром на вредност и трајање уговора, као и посебан ризик повезан са предметом ове јавне
набавке, сматрамо да су наведени захтеви за поседовање пословног капацитета у складу са Законом
о јавним набавкама и потребама Наручиоца.
Питањe 2:
За технички капацитет захтевате да понуђач поседује:
„поседује најмање два Контролно - оперативна центра која раде 24 часа, 365 дана годишње и
то један редовни, а други резервни;“
„поседује радио везу од чега најмање један репетитор и најмање 15 ручних радио станица са
уредним техничким прегледом;“
„поседује најмање 5 возила за надзор и контролу;“
Сматрамо да сви наведени услови нису постављени тако да не спречавају конкуренцију и нису у
складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама. Објасните нам зашто су за извршење набавке
неопходна два контролно оперативна центра, зашто је потребно 15 радио станица и 5 возила?
Одговор 2:
Обзиром на вредност и трајање уговора, као и посебан ризик повезан са предметом ове јавне
набавке, сматрамо да су наведени захтеви за поседовање техничког капацитета у складу са Законом
о јавним набавкама и потребама Наручиоца, како би предметна услуга била пружана на
одговарајући начин, у складу са успостављеним стандардима за вршење оваквих услуга.
Питањe 3:
За кадровски капацитет захтевате:
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„да пре дана подношења понуде има најмање 15 радника запослених на пословима физичког
обезбеђења, са положеним стручним испитом заштите од пожара, сагасношћу МУПа да радник
може обављати послове са ношењем оружја, завршеном обуком из пружања прве помоћи, од чега
најмање 5 радника поседује знање енглеског језика најмање средњи ниво „Б1“.“
Сматрамо да није у логичкој вези да тражите број запослених пре дана подношења понуде као и да
инсистирате да то буду запослени а не рецимо ангажовани путем уговора о привременим и
повременим пословима. Такође ако тражите два комада оружја због чега захтевате 15 радника који
могу обављати послове са ношењем оружја?
Одговор 3:
Обзиром на вредност и трајање уговора, као и посебан ризик повезан са предметом ове јавне
набавке, сматрамо да су наведени захтеви за поседовање кадровског капацитета у складу са
Законом о јавним набавкама и потребама Наручиоца.
Такође, капацитет понуђача који је за Наручиоца меродаван се утврђује најкасније до дана
подношења понуде. Не сматрамо да је раднике на једном осетљивом послу какви су послови
обезбеђења и то у јавној установи могуће наћи у кратком року тек након подношења понуде,
односно евентуалног закључења уговора.
Затим, неопходно је да понуђач има већи број радника који могу обављати послове са ношењем
оружја како услед годишњег одмора, права на боловање и одсуства из других законом прописаних
разлога не би дошло до мањка радника са дозволом за то.
Питањe 4:
Захтевате следеће стандарде: ИСО 14001:2004 (Систем заштите животне средине) и ИСО
27001:2013 (Систем менаџмента заштите и безбедности информација). Не постоји логичка веза са
предметом јавне набавке. Зашто не могу неки други одговарајући стандарди?
Одговор 4:
Сматрамо да постоји логичка веза са предметом набавке, односно да је менаџмент заштите и
безбедности информација изузетно битан за послове обезбеђења у свим установама, а заштита
животне средине је од круцијалне важности у сваком послу, а наведени стандард поседује и Градска
општина Врачар.
Питањe 5:
Елемент критеријума „Висина осигуране суме“ није у логичкој вези са предметом јавне набавке и
он не може бити критеријум за доделу уговора али може бити додатни услов.
Одговор 5:
Напротив, уколико би висина осигуране суме била додатни услов, она би имала дискриминаторску
функцију. Овако, и понуђач који тренутно не поседује тражену полису може имати најповољнију
понуду захваљујући ниској цени, само што ће бити у обавези да након закључења уговора тражену
полису извади.
Питањe 6:
Колики је број тражених извршилаца (имајући у виду неслагање спецификације и члана 2 модела
уговора) и колики је број норма часова на дневном и месечном нивоу?
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Одговор 6:
Физичко обезбеђење и ПП заштита објекта управне зграде ГО Врачар, врши се са једним
извршиоцем у смени сваког дана у времену од 00.00 до 24.00 часа, са по једним извршиоцем у
смени радним данима у времену од 08.00 до 16.00 часова, као и са по једним извршиоцем радним
данима од 09.00 до 13.00.
Питањe 7:
Зашто је изједначена норма часа радним и нерадним данима?
Одговор 7:
Наручилац није у могућности да плаћа различито радне и нерадне дане.
Питањe 8:
Зашто није дозвољена промена цене у случају промене минималне цене рада?
Одговор 8:
Наручилац није у могућности да мења уговорену цену за време трајања уговора.
Питањe 9:
Да ли у цену норма часа треба урачунати све трошкове који могу настати у пружању предметних
услуга (опрема, униформе, трошкови превоза…)
Одговор 9:
Да.
Питањe 10:
Шта значи ефективан час рада, односно да ли се под њим подразумева целокупно радно
ангажовање или не?
Одговор 10:
Подразумева време вршења посла. Дакле, извршилац чија је смена од 09.00 до 13.00 имаће четири
ефективна часа рада.
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