ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "УРБАНИЗАМ" ПАНЧЕВО
Панчево, Карађорђева бр. 4
Број: 01-2526/2017
Панчево, 30.11.2017. године

ПРЕДМЕТ: Одговори на питања у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуга –
услуге физичког обезбеђења за потребе ЈП „Урбанизам“ Панчево брoj ЈН Б11/2017

Наручилац је дана 29.11.2017. године, путем електронске поште примио питањa везанa за
конкурсну документацију за јавну набавку услуга физичко обезбеђење за потребе ЈП
„Урбанизам“ Панчево брoj ЈН Б11/2017, која гласе:

1. На странама 4/29 и 7/29 навели сте текст (назнаку) који треба да стоји на
коверти у којој је понуда. - Ова два текста се разликују! Молимо Вас да
исправите грешку и прецизирате назнаку.
2.

На страни 13/29 у делу Услови за учешће, под 8. навели сте као обавезан услов
поседовање лиценце за раднике обезбеђења.
Обавештавамо Вас да су од 01.01.2017. године ступиле на снагу, и примењују
се одредбе Закона о приватном обезбеђењу по којима послове приватног
обезбеђења могу вршити правна лица, предузетници и физичка лица која имају
лиценцу за вршење ових послова, издату од стране Министарства унутрашњих
послова Републике Србије. Као обавезан услов за учешће у поступку јавне
набавке, правна лица морају поседовати „Лиценцу за вршење послова физичкотехничке заштите лица и имовине и одржавање реда на спортским приредбама,
јавним скуповима и другим местима окупљања грађана“. Такође, службеници
обезбеђења морају поседовати „Лиценцу за вршење специјалистичких послова
службеника обезбеђења – са или без оружја“. Молимо Вас да овај услов
измените или да га прилагодите.

3. На страни 14/29 у делу као се доказује испуњеност услова, навели сте
"фотокопија ISO стандарда". - У условима за учешће у поступку нисте захтевали
ниједан ISO стандард као обавезан услов поседовање лиценце за раднике
обезбеђења. Молимо Вас да ово измените.
4.

На страни 16/29 у делу: "Битни недостаци понуде", навели сте: "ако понуђач
није доставио тражено средство обезбеђења". Обзиром да нисте тражили
средство обезбеђења у понуди, молимо Вас да ово измените. Такође на истој
страни, у истом делу два пута је написано за споразум о заједничком
наступању.

5. На странама 21/29 и 27/29 потребно је уписати цене услуге. У првом делу за
један радни сат (не за 8 сати), а у другом делу за 8 (осам радних часова по
дану). На сва четири места стоји цена без ПДВ, а вероватно сте мислили без и
са ПДВ-ом. Молимо Вас да ово измените.
6. На страни 22/(1/3) навели сте да је радно време екстерног обезбеђења од 08
часова пре подне до 16 часова по подне, у даљем тексту наводите да екстерно
обезбеђење има обавезу да у 16,00 часова обиђе све пословне просторије и
евидентира запослене, који остају после 16,00 сати, да сачини списак и пошаље
извештај путем електронске поште на следеће адресе:

-direktoru, djurica.dolovacki@urbanizam.pancevo.rs
-izvršnom direktoru, milan.balcin@urbanizam.pancevo.rs
-šefu službe za pravne,opšte poslove i organizaciju odmarališta na Divčibarama,
vladimir.vukajlović@urbanizam.pančevo.rs
ПИТАЊЕ: С обзиром да је у општим задацима службеника обезбеђења
наведено да је радно време од 08,00 до 16,00 сати поставља се питање на који
начин ће бити плаћени прековремени сати које ће остварити приликом
испуњења ваших захтева за обилазак службених просторија и сачињавања
списка запослених који остају да раде након завршетка радног времена, тј.
после 16,00 сати.

Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следећи
одговор:

1. Наручилац је изменио конкурсну документацију, у делу текста који треба да
стоји на коверти, те је исти текст на страни 4/29 и 7/29.
2. Наручилац је изменио конкурсну документацију, те је исти текст на страни 13/29
и 19/29.
3. Услов је да понуђач поседује сертификат о испуњености услова стандарда СРПС А.Л2.002:2015 из области физичко-техничког обезбеђења, те је као доказ
потребно доставити фотокопију сертификата о испуњености услова стандарда СРПС А.Л2.002:2015 из области физичко-техничког обезбеђења, и у том делу је
измењена конкурсна документација (измењена страна 14/29/).
4. Наручилац је у делу који сте навелу у питању број 4 изменио конкурсну
документацију и исправио техничке грешке које сте навели (измењена страна
16/29/).
5. Код навођења цена услуге која је предмет ове јавне набавке је грешком
наведено да су све цене без ПДВ, те је и ова техничка грешка исправљена
(измењене стране 21/29 и 27/29).
6. На питање понуђача под редним бројем 6. Наручилац даје одговор: Обавеза
службеника обезбеђења је да сваког дана у 15,00 h обиђе све пословне
просторије и анкетира запослене да ли планирају да остају тог дана после 16,00
h, након тога сачињава извештај који шаље путем e-maila на наведене адресе
електронске посте (измењена страна 22/(1-3)/29).

Наручилац продужава рок за подношење понуда, у складу са чланом 63.
став 5. Закона о јавним набавкама и сада је рок за подношење понуда до
08.12.2017. године, до 11,00 часова. Поступак јавног отварања понуда ће се
спровести дана 08.12.2017. године у 11,30 часова.

Комисија за јавну набавку

