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СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
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PREDMET:Питање и одговор број 2 за јавну набавку ЈНОП/26 - Обезбеђење
имовине

Један од потенцијалних понуђача поставио је je питања:
1. У конкурсној документацији сте навели између осталих захтева, да понуђач мора
приложити доказ за 170 запсолених да су исти оспособљени за пружање услуга
противпожарне заштите и да понуђачи морају да за исте запослене приложе доказ о
положеном стручном испиту из противпожарне заштите.
МОЛИМО ВАС ДА НАМ ОДГОВОРИТЕ НА
ИНСТУТИЦИЈА ТАЧНО ИЗДАВАЛАЦ ОВОГ ДОКАЗА?

ПИТАЊЕ

ЈЕ

КОЈА

ЈЕ

ОДНОСНО КОЈУ ТАЧНО ПОТВРДУ ЗАХТЕВАТЕ ЗА ОВАЈ ДОКАЗ И ОД КОЈЕ ТАЧНО
ИНСТИТУЦИЈЕ?
ОДГОВОР 1 :
Наручилац захтева достављање Уверења о положеном стручном испиту из
области заштите од пожара коју издаје Министарство унутрашнјих послова –
Сектор (управа) за ванредне ситуације.
2. У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ СТЕ дефинисали услов за довољан пословни
капацитет у смислу да понуђачи за учешће у поступку морају да докажу да
су у претходне три године пружали услуге у вредности од минимум 120.000.000,00
динара без пдв-а, ОД ЧЕГА СУ НЕСПОРНО ИЗВРШИЛИ ОБИМ УСЛУГА ОД MИНИМУМ
80.000.000,00 ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А КОД НАРУЧИОЦА НАВЕДЕНИХ У ОДЛУЦИ О
ОДРЕЂИВАЊУ
ВЕЛИКИХ
ТЕХНИЧКИХ
СИСТЕМА
ОД
ЗНАЧАЈА
ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ. МОЛИМО ВАС ДА НАМ ОДГОВОРИТЕ НА ПИТАЊЕ КОЈА ЈЕ
ОПРАВАНОСТ ОВАКО ПОСТАВЉЕНОГ ДОДАТНОГ УСЛОВА С ОБЗИРОМ НА ТО ДА
СЕ ОДРЕДБЕ НАВЕДЕНЕ У ОДЛУЦИ О ОДРЕЂИВАЊУ ВЕЛИКИХ ТЕХНИЧКИХ
СИСТЕМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ ОДНОСЕ НА ОДРЕДБЕ ЗА
НАБАВКУ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ КОЈУ НАБАВЉАЈУ НАВЕДЕНА ПРЕДУЗЕЋА , НЕ И НА
УСЛУГЕ КОЈЕ ОВА ПРЕУЗЕЋА ПРИБАВЉАЈУ ЗА СВОЈЕ ПОТРЕБЕ ?

ОДГОВОР 2 :
Како је Наручилац технички систем са веома одговорном и сложеном техничком
делатношћу, постављањем услова за учешће у поступку јавне набавке руководили смо
се искључиво чињеницом да се кроз тражене услове мора обезбедити поуздан и
одговоран добављач услуга, који ће бити у могућности да захтевану услугу пружи уз
најбољи могући квалитет и уз најнижу могућу цену. Постављеним условом стављен је
акценат на искуство потенцијалних Понуђача у пружању предметних услуга
комплексним Наручиоцима код којих је пружање тражених услуга од стране Понуђача
и по хоризонталној и по вертикалној одговорности много сложеније него код Наручиоца
који нису разврстани у категорију великих техничких сиситема од значаја за одбрану
земље.
Дефинисани пословни капацитет, подразумева да је Понуђач, или група Понуђача, или
Понуђач са подизвођачем имао искустава у пружању захтеваних услуга код
рефернетних Наручилаца код који је врста и обим пружене услуге која је предмет јавне
набавке на сличном нивоу с обзиром да то представља реалну потребу Наручиоца.
Пословни капацитет је одређан искључиво предметом и обимом услуга који су предмет
набавке.
На основу горе наведеног дефинисани пословни капацитет је у потпуној логичкој вези
са предметом набавке, одређен у складу са реалним показатељима. Имајући у виду
број привредних друштава регистрованих на територији Републике Србије за
обављање послова који су предмет набавке и с обзиром на чињеницу да је ЗОЈНма омогућено Понуђачима да се удружују и заједнички наступају, овако
дефинисани пословни капацитет апслутно не представља дискриминишући
услов.
Комисија

