Атлетски савез Србије
Број: 15/5-19
14. 1. 2019. 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 5/2019

„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације
за јавну набавку услуга физичко-тахничко обезбеђење И противпожарна заштита
спортске дворане, јавна набавка МВ бр.5/2019“

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама, тражимо додатно појашњење у
вези припремања понуде и указујемо на недостатке у конкурсној документацији
за јавну набавку услуга физичко-тахничко обезбеђење И противпожарна заштита
спортске дворане јавна набавка МВ бр.5/2019“
На страни 14 у делу 5.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ у тачки 5.2
додатни услови из члана 76 Закона под редним бројем 3) сте навели:
да располаже довољним кадровским капацитетом, односно, да минимум 10 извршилаца,
лица ангажованих код понуђача на пословима физичког обезбеђења и противпожарне заштите,
који кумулативно испуњавају следеће услове, односно да докаже да поседују:
 лиценцу за вршење основних послова службеника обезбеђења - без оружја (ЛФ1) , за све
радно ангажоване извршиоце
 уверење о положеном стручном испиту из области заштите од пожара издат од
надлежног органа МУП, за минимум 5 радника,
 потврду о курсу прве помоћи,
 М или адекватан образац пријаве Републичком фонду за пензијско и инвалидско
осигурање из кога се види да је лице радно ангажовано код понуђача/члана заједничке
понуде

 Важеће уверење издато од стране овлашћене здравствене установе - Службе медицине
рада о здравственом (психо-физичком) стању извршиоца да је способан да обавља
послове физичко-техничког обезбеђења и противпожарне заштите;
 Уверење да су оспособљена за безбедан и здрав рад у складу са Законом о безбедности и
здрављу на раду
 потврду да су осигурана од последица несрећног случаја,
Полису осигурања од одговорности за обаљање делатности на износ минум 10.000.000,00
динара,

На страни 17 у тачки 9) упутство како се доказује испуњеност додатних услова из чл.76
Закона под редним бројем 3)сте навели:
3) За испуњеност кадровског капацитета понуђач доставља следеће доказе:
3.1) попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве понуђача о довољном кадровском
капацитету (образац 13), списак за 32 извршилаца и за свако лице наведено у овом
обрасцу доставити:
 лиценцу за вршење основних послова службеника обезбеђења - без оружја (ЛФ1) за све
радно ангажоване извршиоце
 уверење о положеном стручном испиту из области заштите од пожара издат од надлежног
органа МУП, за минимум 5 радника,
 потврду о курсу прве помоћи,
 М или адекватан образац пријаве Републичком фонду за пензијско и инвалидско
осигурање из кога се види да је лице радно ангажовано код понуђача/члана заједничке
понуде
 Важеће уверење издато од стране овлашћене здравствене установе - Службе медицине
рада о здравственом (психо-физичком) стању извршиоца да је способан да обавља
послове физичко-техничког обезбеђења и противпожарне заштите;
 Уверење да су оспособљена за безбедан и здрав рад у складу са Законом о безбедности и
здрављу на рад
 Полису осигурања да су осигурана од несрећног случаја,
 Полису осигурања за одговорност од делатности на износ од минимум 10.000.000,00
динара,

У обрасцу 13 ИЗЈАВЕ О ДОВОЉНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ има места за 25 радника
за које се тражи у прилогу САМО
- лиценца за вршење основних послова службеника обезбеђења - без оружја (ЛФ1) за све радно
ангажоване извршиоце;
- Образац М или други одговарајући образац пријаве на обавезно социјално осигурање за све
радно ангажоване извршиоце;

1. Питање гласи:
Колико је радника потребно, за колико радника И која тражена документа доставити?
Даље,

У одељку 3.СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА на страни 8. У делу Техничке карактеристике услуге
између осталог сте навели да понуђач поседује алармну централу -ЕНИГМА
На страни 14. У тачки2) пише:
2)да располаже довољним техничким капацитетом, односно да располаже








Оперативним центром са 24- часовним дежурством који испуњава предуслове за
успостављање телефонске везе (фиксне и мобилне) са извршиоцима на објектима
корисника услуге и омогућава праћење стања на објектима на којима се врши физичка и
противпожарна заштита, - алармна централа ЕНИГМА 2,
најмање 20 дозвола за коришћење радио-фреквенција за радио станице издате од Ратела
за две фреквенције,
регистрованим возилима за надзор и контролу – минимум 5 возила.
интервентну групу која у случају потребе интервентно делује – две мобилне екипе
службене мобилне телефоне са претплатничким бројевима, за све извршиоце
ангажоване на пословима физичког обезбеђења и противпожарне заштите- најмање 30
телефона,
приручне „метал детекторе“



У обрасцу 16. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ такође је наведено да
понуђач, између осталог, поседује алармну централу ЕНИГМА 2

2. Питање гласи:
Која централа је у питању И да ли мора баш ЕНИГМА или може нека друга
одговарајућа?
Подсећам Вас да типизирање делова техничке опреме доводи до фаворизовања
појединих понуђача што је у супротности са ЗЈН.
Даље,
На страни 23. у делу УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ у тачки
6.17. Средства финансијског обезбеђења (подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и
роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача) се тражи :
Понуђач је дужан да обезбеди испуњење својих обавеза у поступку ове јавне набавке, као и
испуњење својих уговорних обавеза.
Понуђач је обавезан да у предметној набавци достави следећа средства финансијског
обезбеђења:
Средство обезбеђења за добро извршење посла је бланко соло меница са одговарајућим
меничним овлашћењем, доказом о регистрацији менице и копијом картона депонованих потписа.
Менично овлашћење потписује овлашћено лице понуђача, чије су име и начин потписивања
садржани у картону депонованих потписа. У случају подношења заједничке понуде, средство

обезбеђења доставља понуђач који је у Споразуму одређен као понуђач који ће у име групе
понуђача дати средство обезбеђења.
Садржај меничног овлашћења за добро извршење посла дат је у Обрасцу -поглавље ИX конкурсне
документације.
Понуђач коме је додељен уговор о предметној јавној набавци, обавезан је да, на дан
потписивања уговора, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла преда
наручиоцу:
1. бланко соло меницу чији је број наведен у меничном овлашћењу, потписану од стране
овлашћеног лица понуђача у складу са картоном депонованих потписа и оверену печатом,
2. менично овлашћење,
3. доказ о регистрацији менице,
4. копију картона депонованих потписа, са оригиналном овером од стране пословне банке
понуђача, с тим да овера не сме бити старија од 15 дана пре истека рока за доставу средства
обезбеђења за добро извршење посла.
Уколико изабрани понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средство обезбеђења за добро
извршење посла на дан потписивања уговора, наручилац задржава право да потпише уговор са
следећим најбоље рангираним понуђачем.
Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном
промету („Службени лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС", бр. 43/2004 и
62/2006, 111/2009-др.закон и 31/2011).
У МОДЕЛУ УГОВОРА на страни 37. У тачки 16.уговора пише:
РАСКИД УГОВОРА
Члан 16. Уговор престаје да важи и пре истека периода на који је закључен у следећим
случајевима:
- споразумом уговорних страна у писаној форми;
- једностраним раскидом једне од уговорних страна у случају неизвршавања уговорних обавеза,
са отказним роком од 30 дана од дана пријема обавештења о једностраном раскиду;
- једностраним раскидом корисника у случају грубог кршења уговорних обавеза од стране
Давалац услуга, несавесног и немарног вршења послова предметне услуге од стране радно
ангажованих извршилаца, са отказним роком од 7 дана од дана пријема обавештења о
једностраном раскиду.
У случају да је раскид скривио Давалац услуге, корисник има право да према пословној банци
Давалац услугеа активира и наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла као
и право на накнаду штете до пуног износа

3. Питање гласи:
Коју врсту гаранције треба доставити? Да ли меницу или банкарску гаранцију?
ОДГОВОРИ:
1. Десет радника. У поглављу 5. Услови за учешће у поступку јавне набавке и начин
доказивања – опсани су услови и наин доказивања.
2. може и еквивалент (слично)
3. Меница.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Драган Зарић

