Датум: 15.05.2017.
Деловодни број: 419/17

Предмет: Појашњење конкурсне документације
Питања и одговори

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама и писаног захтева понуђача
упућеног електронским путем дана 12.05.2017.године, који се односи на поступак јавне
набавке услуга – обезбеђење објеката, за потребе Јавног предузећа „Нуклеарни
објекти Србије“, ОП број 1.2.7/2017, доставља следеће одговоре:

Питање број 1.
У конкурсној документацији на страни 36 у Обрасцу „17. Изјава одговорног лица
понуђача” навели сте да је запослене који ће бити ангажовани на пословима
обезбеђења објеката Наручиоца на ваш захтев је потребно доставити између осталог
копије следеће документа:
-

Уверење о завршеној обуци у руковању ватреним оружјем и
Уверење да радник испуњава услове утврђене одредбама чланом 8 Закона о
оружју и муницији Републике Србије

Како је од 01.01.2017. године почела примена Закона о приватном обезбеђењу, МУП
Републике Србије је престао да издаје Уверења да радник испуњава услове утврђене
одредбама чланом 8 Закона о оружју и муницији, односно лиценце за вршење
спедијалистичких послова службеника обезбеђења са оружјем обухвата горе наведена
документа молимо вас за исправку Изјаве на страни 36 у складу са Законом о
приватном обезбеђењу.
Појашњење број 1.
Наручилац прихвата сугестију потенцијалног Понуђача усуге за Образац бр. „17.
Изјава одговорног лица понуђача” да га у складу са Законом о приватном обезбеђењу
избрише из конкурсне документације као непотребан образац.

Текући рачуни:
Ерсте Банк: 340-11005655-19; ОТП банка: 325-9500700021712-49; Српска банка: 295-1240714-54

Питање број 2.
У конкурсној документацији сте предвидели да се послови обезбеђења раде са
оружјем. Захтевали сте минимум 4 комада регистрованог оружја. У техничкој
спецификацији не постоји ни један елемент који би указивао да је овај објекат
неопходно обезбеђивати са оружјем. Вама као наручиоцу посла Закон о приватном
обезбеђењу је дозволио да обезбеђење ових објеката можете да радите са или без
оружја. Сматрамо да нема потребе овај објекат радити са оружјем, и молимо вас да не
спречавате остале понуђаче да учествују у предметној јавној набавци јер досадашња
пракса по питању тендерске документације јасно показује ( прошла година ) да је
оружје као додатни услов постављен ради дискриминације осталих понуђача. Прошле
године је за обезбеђење било потребно минимум 2 комада оружја а број позиција је
исти као и ове године. Ово јасно показује да наручилац није обраћао пажњу колико му
је оружја потребно. Такође и ове године постоји проблем. Да је оружје обавезно
захтевали би минимум 5 комада оружја, пошто постоји 5 контролних тачака. Није
могуће два пута једну те исту грешку правити.
Такође напомињемо наручиоца да може захтевати да се објекат овакве врсте ради са
оружјем само ако је претходно урађена „Процена ризика у заштити лица имовине и
пословања“. Како изражавамо сумњу да је ова процена урађена ви немате законског
основа да тражите да се овај објекат обезбеђује са оружјем.
Молимо вас да овај услов измените и да га прилагодите како у складу са Законом о
приватном обезбеђењу тако и у складу са Уредбом о обавезно обезбеђеним објектима
Појашњење број 2.
Законски основ да се Јавно предузеће "Нуклеарни објекти Србије" обезбеђује оружјем
је чл.23, став 3 Закона о приватном обезбеђењу ("Сл.гласник РС", бр.104/2013 и
42/2015). Дали 2 или 4 комада оружја? Неке ситуације су показале да 2 комада оружја
није довољно.
Наручилац остаје при свом захтеву у додатним условима за учешће у поступку јавне
набавке из члана 76. Закона, технички капацитет тачка 6.2. Поседовање регистрованог
оружја (минимум 4 пиштоља или револвера.) за држање и ношење оружја за обављање
предметних услуга, односно активности у складу са чланом 17. Закона о оружју и
муницији („Службени гласник РС“ број 9/92, 59/93, 67/93, 48/94, 44/98, 39/03, 85/05,
101/2005 и 27/11)
Питање број 3.
У кункурсној документацији сте навели да је једини систем везе који прихватате радио
веза. Молимо вас да овај услов измените или да дозволите осталим понуђачима да
користе друге системе везе који су савременији од радио станица. Напомињемо да на
овај начин ограничавате остале понуђаче да комуникацију са контролним центром и
МУП-ом остваре путем мобилне телефоније. Не постоји ни један доказ или
истраживање на које ви као наручилац можете да се позовете да је систем радио везе
бољи од система мобилне телефоније.
Тражимо од вас као наручиоца да измените или прилагодите овај услов.

Појашњење број 3.
Сматрамо да је на терену (између самих учесника и учесника и центра) најефикаснија
радио веза.
Наручилац остаје при свом захтеву у додатним условима за учешће у поступку јавне
набавке из члана 76. Закона, технички капацитет тачка 6.1. Услов да понуђач поседује
радио везу од чега минимум један репетитор(ФБ) и 12 ручних радио станица (ПР или
МЛ) са обављеним техничким прегледима

Питање број 4.
У погледу начина полисе која се пондерише такође сте направили дискриминацију
прем осталим понуђачима. Уместо да полисе степенасто пондеришете и да на тај начин
сви понуђачи равноправно буду пондерисани и да сразмерно томе добију пондере ви
сте се одличили да се полисе пондеришу у односу на ону која је највећа. Ако узмете у
обзир да на тржишту постоје 2-3 фирме које имају ненормално велике полисе остали
понуђачи могу добити само 2 или 3 пондера. И ако њихове полисе могу да покрију
евентуално насталу штету добијају изузетно мали број пондера. На овај начин начин
чините услугу оним компанијама које имају велику полису осигурања.
Како би били равноправни са осталим понуђачима молимо вас да извршите
степеновање полиса и да сразмерно томе сваки понуђач буде равноправно вреднован.
Предлажемо следеће:
1.За полисе до 50 милиона 5 пондера
2.За полисе од 50 милиона 10 пондера
3.За полисе преко 100 милиона 20 пондера
На овај начин полисе свих понуђача би биле равноправно вредноване. Ако се позивате
на то да не можете да одредите колико вам је полиса потребна па тражите највеће онда
имате огроман проблем. Може највећа полиса осигурања да буде и 100 милиона
динара а штета је 200 милиона динара.
Може највећа полиса осигурања да буде и 200 милиона динара а штета је 400
милиона динара.
У оба случаја полиса не покрива штету а ви као наручилац сте дали највише
пондера понуђачу који на крају својом полисом не може да је покрије.
Молимо вас да извршите измене да равноправно пондеришете полисе осигурања
осталих понуђача. Неопходно је полисе осигурања ускладити са вашим реалним
потребама. А ви као наручилац морате ваше потребе дефинисати.
Појашњење број 4.
Наручилац неће извршити измену конкурсне документације у оквиру елемента
критеријума висина осигуране суме из полисе осигурања по једном штетном догађају

за неограничен број штетних догађаја, јер сматра да
набавкам није повређен оваквим начином пондерисања.

члан 10. Закона о јавним

Питање број 5.
У делу конкурсне документације који се односи на додатне услове – кадровски
капацитет, као доказ тражи се и радна књижица. Одредбом члана 116. став 1. Закона о
изменама и допунама Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 75/2014) прописано је да са
1. јануаром 2016. године престаје да важе одредба члана 204. Закона о раду ("Сл.
гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013), којом је уређено питање радне
књижице, као и Правилник о радној књижици ("Сл. гласник РС", бр. 17/97). Радна
књижица као документ престала је да важи од 1. јануара 2016. године. Она је документ
који је укинут и послодавци нису дужни да код себе имају радне књижице својих
запослених, а самим тим не могу ни да Вам их доставе. М образац је сасвим довољан
доказ.
Молимо Вас да ускладите документацију са наведеним.
Такође, молимо Вас да одредите тачан број запослених за које треба доставити
кадровску документацију, јер је оваква дефиниција нејасна и неодређена.
Појашњење број 5.
Наручилац ће у делу конкурсне документације који се односи на додатне услове –
кадровски капацитет, где се као доказ тражи радна књижица изменити конкурсну
документацију избацити услов који се односио на радну књжицу.
Што се тиче броја запослених за које треба доставити кадровску документацију
Наручилац услуге обезбеђења је предвидео у додатним условима тачком 7.1 законски
оквир, а у складу са Законом о раду ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014 i 13/2017 - odluka US):
Изјаву понуђача о кадровском капацитету, са списком запослених радника (тако да се,
при испуњавању месечне сатнице из спецификације, месечни фонд радника уклопи у
законски оквир), на пословима обезбеђења које ће ангажовати на пружању услуга у
објекатима Наручиоца. У наведеном делу се неће мењати конкурсна документација.

Комисија за јавне набавке
Зоран Цинцовић, мастер економиста

