Атлетски савез Србије
Број: 110/5-18
15. 3. 2018. године
Београд
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 114/12,
14/15 и 68/15),
АТЛЕТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Страхињића Бана 73а, Београд
Објављује и доставља
И Н Ф О Р М А Ц И Ј У бр. 1
Услуга обезбеђења, ЈН МВ 5/2018
Питањe:

Na strani broj 14, tačka broj 3, ostvrivanje prihoda u iznosu od 6.000.000,00 rsd sa PDV-om
u prethodne 3 godine (2015,2016,2017) i minimum 5 ugovora.
Koji je razlog za minimum 5 ugovora? Zašto nije dovoljan jedan ugovor sa iznosom višim od
6.000.000,00 rsd sa PDV-om za prethodne 3 godine? Da li možemo dati referencu za sa
iznosom višim od 6.000.000,00 rsd sa PDV-om za jednog klijenta (sve tri godine je klijent)?
Одговор:
Довољан је један уговор са износом једнаки или већим од 6 милиона.
Питање:
1. Na strani 8 konkursne dokumentacije, stoji da je pružalac usluge u obavezi da za lica
raspoređena u objektu naručioca dostavi: Licencu bez oružja i Uverenje o položenom ispitu
ZOP. Na strani 12 konkursne dokumentacije, stoji da treba da se dostave (pored licence) i
Potvrda o kursku prve pomoći, i lekarska uverenja.
PITANJE: Treba li da se dostavljaju Uverenje o položenom ispitu ZOP? Treba li da se
dostavljaju Potvrde o kursku prve pomoći (za koliko radnika)? Da li ćete prihvatiti kao
ispunjen uslov i fotokopije licenci za vršenje poslova službenika obezbeđenja – sa oružjem?
U skladu sa jednim od osnovnih pravnih postulata “ko može više, može i manje”, smatramo
da bi trebali da prihvatite i licence za vršenje poslova službenika obezbeđenja – sa oružjem,
tumačeći da je lice koje je obučeno da vrši poslove obezbeđenja sa oružjem svakako
sposobno i obučeno da radi iste poslove i bez oružja. Navedeno znači da ćemo kao ponuđač
na navedeni način samo dokazati ispunjenost uslova, te da nije neophodno da to lice i nosi
oružje prilikom vršenja predmetne usluge.
Одговор:
Потребно је доставити уверење о положеном ЗОП, треба доставити потврде о курсну
прве помоћи. Тражене су лиценце без оружја и те лиценце треба доставити.
10 радника.
Питање:
2. Na strani 8 konkursne dokumentacije, stoji da treba da imamo interventnu grupu (dve
mobilne grupe). Na strani 11 konkursne dokumentacije stoji da moramo imati tim za
intervenciju po dojavnom signalu od najmanje dva službenika obezbeđenja.

PITANJE: Koliko interventih timova Vam je potrebno? Molimo Vas da uskladite ova dva
podatka.
Одговор:
Две
Питање:
3. Na strani 9 konkursne dokumentacije, stoji "da se neposredni izvršioci usluge ... menjaju
po smenama od osam radnih časova". Na istoj strani (nešto niže) stoji "Broj službenika
obezbeđenja i raspored njihovog rada po smenama utvrđuju Pružalac usluga i Naručilac".
PITANJE: Da li je uslovljeno da su smene radnika po 8 sati, ili ćemo se o tome dogovoriti
pre početka rada? Molimo Vas da uskladite ova dva podatka.
Одговор:
Није условљено.
Питање:
4. Na strani 14 konkursne dokumentacije, pod 3) stoji da imamo minimum 10 izvršilaca. Na
strani 17 konkursne dokumentacije, pod 3) stoji da dostavimo dokaze za 32 izvršioca. Na
strani 43 konkursne dokumentacije, dostavili ste obrazac gde treba da dostavimo spisak
od 25 izvršioca (sa prilozima).
PITANJE: Za koliko radnika treba da dostavimo, i koje dokaze?
Одговор:
10. Побројани у поглављу 5. Услови за учешће у поступку ЈН и начин доказивања
услова.
Питање:
5. Na strani 46 konkursne dokumentacije, treba da potpišemo (između ostalog) i da
posedujemo Licencu za procenu rizika.
PRIMEDBA: Nigde u tehničkoj dokumentaciji niste postavili ovaj uslov. Da li je neophodan?
Napominjemo da, ako Vam je potrebna procena rizika, to mora biti predmet posebne javne
nabavke.
Одговор:
Није потребна

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
_____________
Драган Зарић

