ЈКП "Погребне услуге"
11000 Београд, Рузвелтова 50
Телефони: Централа: 011/207 1 300 ; Факс: 011/329 1 517; Дежурни центар (0-24): 207 1 333 и 207 1 377;
E-mail: kontakt@beogradskagroblja.rs..

Број: 2644 - 6/2019
Београд, 14.03.2019. године

ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације
– питања за НВВ 6/2019, ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ.
Примљена су питања потенцијалног понуђача, 11.03.2019. године, достављена мејлом,
следећег садржаја:
Поштовани,
У вези јавне набавке „ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НВВ 6/2019“ молимо вас да
нам одговорите на следећа питања:
1.На страни 15 конкурсне документације у погледу обавезних услова захтевате следеће:
1) Лиценцу за процену ризика у заштити лица, имовине и пословања.
2) Лиценцу за вршење послова физичко-техничке заштите лица и имовине и одржавање реда
на спортским приредбама, јавним скуповима и другим местима окупљања грађана.
3) Лиценцу за вршење посова обезбеђења транспорта и преноса новца и вредносних пошиљки.
4) Лиценцу за вршење послова планирања система техничке заштите.
5) Лиценцу за вршење послова пројектовања и надзора над извођењем система техничке
заштите. 6) Лиценцу за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система
техничке заштите и обуке корисника.
Питање: Лиценца за процену ризика, планирање и пројектовање нису предмет јавне набавке.
Како се из техничке спецификације може видети да не постоје послови који су у вези са
траженим лиценцама, наше питање гласи: Која је сврха вашег захтева за овим лиценцама?
2. На страни 17 конкурсне документације тражите „да је понуђач у претходној години
(2018.) закључио најмање 5 уговора из премета јавне набавке – физичко обезбеђење јавних
комуналних предузећа“
Питање: Како Закон о приватном обезбеђењу не познаје лиценце за вршење послова физичкотехничке заштите за послове када се обезбеђују јавна комунална предузећа и како нема
никакве разлике да ли је понуђач обезбеђивао музеје, болнице, фабрике, велике техничке
системе или јавна комунална предузећа онда је ваш захтев у погледу оваквог услова
дискриминаторски. У чему је разлика да ли понуђач обезбеђује јавно комунално предузеће или
било ког другог привредног субјекта?

3. На страни 17 конкурсне документације тражите „да понуђач има минимум 5 (пет)
лиценцираних службеника обезбеђења - запослених или уговором ангажованих (запослени у
складу са законом о раду), са службеном легитимацијом и Потврдом издатом од „Србијагаса“
да су обучени и оспособљени за рад и руковање унутрашњом гасном инсталацијом у систему
грејања Наручиоца“.
Питање: Како у земљи Србији једино Србијагас издаје оваква уверења и како ова уверења
тражи још једна установа културе и нико више у поступку јавних набавки од стране органа
јавне власти, како сте као понуђач замислили да се испуни овај услов када лице из Србијагаса
тренутно не издаје односно не могу да врше обуку зато што нема кандидата?
4. На страни 18 конукрсне документације тражите „да понуђач има минимум 2 (два) инжењера
и минимум 2 (два) техничара - запослена или уговором ангажована (запослени у складу са
законом о раду), који кумулативно испуњавају следеће услове: који поседују лиценцу по
Закону о приватном ЛТ1, ЛТ2 и техничари ЛТ3; сви морају имати службену легитимацију
МУП-а

Питање: Која је сврха захтева за 2 инжењера када се не ради планирање и пројектовање?
5. На страни 18 конукрсне документације тражите „да има у радном односу - запослен или
уговором ангажован (запослен у складу са законом о раду), најмање 1 запосленог руководиоца
који кумулативно испуњава услове да организује предмет јавне набавке односно који има:
високу стручну спрему, положени испит за безбедност и здравље на раду, уверење о стручном
испиту из заштите од пожара, лиценцу за процену ризика у заштити лица, имовине и
пословања и Лиценцу за вршење послова физичко-техничке заштите лица и имовине и
одржавање реда на спортским приредбама, јавним скуповима и другим местима окупљања
грађана- ЛФ2“.
Питање: Овако тражен услов је у супротности са предметном јавном набавком. Односно
овакав услов нема никакве везе са техничком спецификацијом. Ваш захтев да тражите
мултипрактик 1 запосленог има неколико недостатака. Овоме запосленом фале и лиценца за
ванредне ситуације, фали му уверење да је екстерни или интерни проверивач за стандарде нпр.
27001, лиценца, лиценца за планирање, пројектовање, лиценца инжењерске коморе 353 итд.
Можете до сутра да набарајате. Која је сврха оваквог услова и зашто је он везан за предметну
јавну набавку?
6. На страни 19 конкурсне документације тражите „да Понуђач поседује ватрено оружје у
калибру 7,65 мм или 9 мм, и то најмање 50 пиштоља са дозволом МУП-а Доказ: Одобрење
МУП за држање ватреног оружја за минимум 50 пиштоља у захтеваном калибру“.
Питање: Како се услуге обезбеђења на вашим објектима врше без оружја наше питање гласи:
Зашто тражите оружје? Како ваших објеката нема више од 11 и како број радника није више
од 65 постављамо друго питање зашто 50 комада оружја када је довољно само 15?
7. На страни 19 конкурсне документације тражите „да понуђач поседује минимум два
службена пса који морају имати положен испит социјализације паса - ИСП ( међународна

скраћеница „БХ“) и испит којим је пас уписан у разред радних паса ( међународна скраћеница
„ИПО-1“)“
Питање: Зашто тражите овај услов када се ни на једном вашем објекту не користе службени
пси годинама уназад. Нити можете да их сад захтевате јер немате процену ризика и план
обезбеђења.
Молимо вас да тендерску документацију прилагодите реалним потребама и у складу са
техничком спецификацијом, у супротном поднећемо захтев за заштиту права понуђача.
ОДГОВОР
Поштовани,
1. Наручилац поседује Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања, па је
логично и неопходно да будући пружалац услуге физичко-техничког обезбеђења буде
квалификован за наведену област како би по истом поступио и саставио План
обезбеђења и Процедуру рада контролног центра, што је обавезан по члану 3. став 1.
тачка 8., чланом 20. и чланом 44. став 4. тачка 4. Закона о приватном обезбеђењу .
Дакле, услов да понуђач поседује лиценцу за процену ризика у заштити лица, имовине
и пословања је у складу са садржином јавне набавке и дефинисан у складу са чланом
75. Закона о јавним набавкама.
Наручилац такође поседује системе техничке заштите, које одржава и константно
проширује у складу са могућностима и потребама, па је неопходно да у јавној набавци
услуге физичко-техничког обезбеђења, понуђач буде квалификован за планирање,
пројектовање и монтажу техничких система заштите на објектима који су предмет
набавке
Дакле, услов да понуђач поседује лиценце из области техничке заштите је у складу са
садржином јавне набавке и дефинисан у складу са чланом 75. Закона о јавним
набавкама.
2. Измена конкурсне документације - Да је понуђач у претходној години (2018.) закључио
најмање 5 уговора из премета јавне набавке – физичко техничко обезбеђење са
предузећима где је пружао услуге ФТО на најмање 10 објеката на различитим
локацијама.

3. Наручилац поседује систем за унутрашњу гасну инсталацију, па је неопходно да
понуђач располаже кадровским капацитетом у смислу постављеног додатног услова
према члану 76. Став 2. Закона о јавним набавкама.
Како је у питању додатни услов, а потенцијални понуђач нема довољно кандидата за
обуку за наведени сертификат, то исти може поднети заједничку понуду у складу са
чланом 78. Закона о јавним набавкама.
4. Наручилац поседује системе техничке заштите, које одржава и константно проширује
у складу са могућностима и потребама, па је неопходно да у јавној набавци услуге
физичко-техничког обезбеђења, понуђач буде квалификован за планирање,
пројектовање и монтажу техничких система заштите на објектима који су предмет

набавке, а кадровски капацитет за наведени услов је постављен у складу са чланом 76.
Став 2. Закона о јавним набавкама.
5. Наручилац је захтевао овај кадровски капацитет понуђача у складу са својим потребама
из области физичко-техничког обезбеђења, са квалификацијама из области безбедности
и здравља на раду и противпожарне заштите и процене ризика у заштити лица, имовине
и пословања, све према одредби члана 76. Став 2. Закона о јавним набавкама, а у складу
са садржином јавне набавке.
Констатација потенцијалног понуђача да овом запосленом „нешто фали“, а да је то
„сертификат за интерног проверавача стандарда“, „лиценца инжењерске коморе 353“
и „лиценца за процену ризика у ванредниом ситуацијама“ не стоји, јер наведено није
предмет јавне набавке.
6. Потребан број ватреног оружја је дефинисан према потребама Наручиоца као технички
капацитет у складу са чланом 76. Став 2. Закона о јавним набавкама, и то не само по
броју гробаља која су предмет јавне набавке и где потенцијални понуђач погрешно
закључује да је свуда по једна позиција, већ и према патролним тимовима који су
обавеза понуђача, где сваки по одредбама ЗПО чине два наоружана службеника
обезбеђења по возилу, као и према тимовима за транспорт новца , где сваки по
одредбама ЗПО чине два наоружана службеника обезбеђења по возилу.
7. Наручилац има потребу за посебно дресираним псима, па је задати услов постављен
према важећим кинолошким прописима и у складу са чланом 54.ЗПО , а Наручилац је
већ одговорио да поседује Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања.
С поштовањем,
Комисија за јавне набавке.

