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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку саставља
ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА
ЈНМВ бр. 28/2019 су услуге физичко-техничког обезбеђења имовине и запослених у седишту
Град Лозница – Градска управа
1. ПИТАЊЕ:
На страни 8. конкурсне документације, у делу : додатни услови за учешће у поступку
, као додатни услов у погледу техничког капацитета стоји: '' поседује минимум један
оперативни ( дежурни) центар на територији Града...''. ПРИМЕДБА Овако постављен
услов директно крши Начело једнакости понуђача ( члан 12. ЗЈН) , где између
осталог стоји '' Наручилац је дужан да у свим фазама поступка јавне набавке
обезбеди једнак положај свим понуђачима . Наручилац не може да одређује услове
који би значили националну , територијалну , предметну и личну дискриминацију
међу понуђачима , нити дискриминацију која би произилазила из класификације
делатности коју обавља понуђач. Овако постављен услов представља територијалну
дискриминацију према осталим понуђачима . Молимо Вас да овако постављен услов
измените или га прилагодите. По Закону о приватном обезбеђењу , у члану 99,
правно лице које има лиценцу за вршење послова физичко- техничке заштите лица и
имовине и одржавање реда на спортским приредбама, јавним скуповима и другим
местима окупљања грађана мора имати Контролни центар, као тим за интервенцију
по дојавном сигналу од најмање два службеника обезбеђења. Довољно је да понуђач
има један контролни центар на територији Републике Србије , док тим за
интервенцију понуђач мора да има на територији где се налази штићени обејкат. С
обзиром да контролно оперативни центар прима дојавни сигнал аутоматски , без
обзира на удаљеност обехјкта , након чега службеник обезбеђења из контролног
центра обавештава интервентни тим, који одмах реагује. Брзина дојавног сигнала је
иста као из контролног центра из Лознице , тако и из контролног центра из било ког
града у Србији. Самим тим не значи да ће ваш објекат квалитетније обезбеђивати
понуђач који има КЦ у Лозници у односу на понуђача чији КЦ није на територији
града Лозница. Тражени услов апсолутно врши дискриминацију понуђача и
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фаворизује понуђача са територије Лознице чиме грубо крши начело ефикасности и
економичности члан 9. ЗЈН , начело обезбеђења конкуренције члан 10 ЗЈН, као и
начело једнакости понуђача члан 12 ЗЈН.

ОДГОВОР:
Услов да понуђач поседује минимум један оперативни (дежурни) центар на територији
Републике Србије за техничку подршку, Контролно – оперативни центар који ради 24 часа
365 дана у години како би био омогућен континуитет пружања услуге у случајевима
поремећаја пословања услед природних катастрофа, непогода, саботаже, крађе или другох
фактора који могу угрозити или прекинути континуитет у пружању услуга и који поседује
могућност да у реалном времену прати противпровалне и видео сигнале са објекта
обезбеђења и могућност интервентног деловања за случај ванредних ситуација, док тим за
интервенцију понуђач мора да има на територији где се налази штићени обејкат
2. ПИТАЊЕ
На страни 23. конкурсне документације, у члану 4. Модела уговора потребно је да
упишемо месечни износ који ћете ви као наручилац исплаћивати понуђачу са којим сте
склопили уговор. Мишљења смо да би месечне фактуре требало да се израчунавају и
достављају на основу стварно остварених сати у предходном месецу, помножено са
уговореном ценом по радном сату. На страни 5. Конкурсне докуемнтације стоји да вам
је потребна услуга обезбеђења приликом седнице Скупштине Града и других састанака.
Значи ли то да ви можете у једном месецу захтевати додатно обезбеђење састанака у
трајању од 40. сати ( на пример 20 састанака и седница у трајању по два сата) , у
следећем месецу да вам додатно обезбеђење не треба, а да фактуре у оба месеца буду
исте? Молимо Вас да измените конкурсну документацију и наведете да ће се даваоцу
услуге плаћати накнада на основу стварно остварених радних сати у предходном
месецу.
ОДГОВОР:
Месечне фактуре ће се израчунавати на основу стварно остварених сати у предходном
месецу. Услуга ће се пружати у оквирном броју часова од 11.000, такође је предвиђено да
уговор који се закључи траје до годину дана , односно до утрошка уговорених средстава.
Уколико Наручилац пре истка 12 месеци примети да је реализовао уговорени број сати
приступиће расписивању нове јавне набавке за услуге обезбеђења.
ПИТАЊЕ:
3. На старни 12 конкурсне документације, наведена је e-mail адреса на коју се могу
достављати питања за предметну јавну набавку постоји штампарска грешка.
ОДГОВОР
Грешка техничке природе ће бити измењена приликом измена и допуна Конкурсне
документације.
ПИТАЊЕ:
4. У обрасцу структуре цене да ли уписујемо цену без пдв-а. На другу линију уписујемо
резултат који добијемо множењем предходне две ставке. Шта уписујемо на трећу
линију.
ОДГОВОР:

Град Лозница

Република Србија

Образац структуре цене ће бити измењен кроз измене и допуне Конкурсне документације
тако што ће линија бити обрисана.
ПИТАЊЕ:
5.
На страни 4 наводите обавезно поседовање ЕЦДЛ сертификата руководиоца-надзорника
обезбеђења за несметану електронску комуникацију са лицем, које одреди Наручилац, ЕЦДЛ
Профиле цертификат - показује основни ниво дигиталне- информатичке писмености
појединца. Састоји се од 4 основна модула Основе коришћења рачунара, Основе коришћења
интренета, Обрада текста и Табеларне калкулације. Какве везе има овај сертификат са радом
и контролом рада радника од стране координатора службе обезбеђења? Можда је он услов за
рад запослених у јавном сектору али Закон о приватном обезбеђењу не поставља никакве
захтеве за рад службе обезбеђења везано за овај сертификат… Овакав услов сматрамо
непотребним и крајње дискриминаторским и противно Закону о јавним набавкама јер нема
логичку везу са предметом јавне набавке а то је физичко- техничко обезбеђење а не
примарно пословна коресподенција, интеренет, рад у екселу и ворду..... Конкуренцију не
можете елиминисати постављањем дискриминаторских захтева....
ОДГОВОР: Наведени услов биће измењен кроз Измене и допуне конкурсне документације.

Службеник за јавне набавке – члан комисије
Слађана Томићевић

Достављено:
-На Портал управе за јавне набавке
-На сајт града Лознице
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