ДОМ ОМЛАДИНЕ БЕОГРАДА
Македонска бр. 22
11000 Београд
Брoj: 03-507
Датум: 26.10.2018. године
ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са
припремањем понуде
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), објављујемо одговор на захтев за
додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде у поступку јавне
набавке мале вредности услуга – физичко-техничко и противпожарно обезбеђење и
противпожарна стража, за потребе Дома омладине Београда - Београд, ЈН 1.2.2/2018.

ПИТАЊЕ 1:
„На страни 8 и 9 од 46 Конкурсне документације по Јавној набавци бр. 1.2.2/2018 у оквиру
додатних услова, Наручилац наводи:
Да понуђач поседује сертификат ISO 31000:2015 издат од стране овлашћених институција
регистрованих у Републици Србији за издавање сертификата.
Указујемо Наручиоцу да тражени стандард није у складу са предметном услугом јавне
набавке, с обзиром да је предмет јавне набавке услуга физичко – техничког и
противипожарног обезбеђења и противпожарне страже. Услуге предметне јавне набавке,
које су наведене у предметној спецификацији, спроводе се на основу Закона о приватном
обезбеђењу, као и на основу Закона о заштити од пожара и Правилника о посебној обуци и
полагању стручног испита из области заштите од пожара. Посебно је спорно што Наручилац
захтева тражени сертификат, који није уобичајен за јавне набавке чији су предмет услуге
физичко – техничко и противпожарно обезбеђење и противпожарна стража, чиме се
нарушава начело конкуренције према члану 10. ЗЈН. Указујемо на то да је Републичка
комисија за заштиту права понуђача у више наврата децидно потврдила да захтевање
услова који није у складу са предметном услугом јавне набавке у супротности са одредбама
ЗЈН.
Исто тако, Наручилац у условима за кадровски капацитет не захтева од Понуђача да
ангажована лица на пословима физичко- техничког и противпожарног обезбеђења и
противпожарне страже имају положен стручни испит према Правилнику о посебној обуци и
полагању стручног испита из области заштите од пожара, а које издаје Министарство
унутрашњих послова, што је у супротности са законским прописима Републике Србије.“
ОДГОВОР 1:
Наручилац ће извршити измену конкурсне документације, тако што ће избрисати услов да
понуђач поседује сертификат ISO 31000:2015.
Везано за кадровски капацитет, наручилац је у конкурсној документацији, у моделу уговора, у
члану 8. између осталог навео следеће:

Испоручилац се обавезује да:
-

у року од 5 (пет) дана од закључења уговора, за лица која ће бити ангажована за
вршење предметних услуга, достави Уверења Министарства унутрашњих послова РС
о положеном стручном испиту заштите од пожара.

С обзиром на то да је Модел уговора саставни део конкурсне документације и да су понуђачи
дужни да доставе оверен и потписан Модел уговора у понуди, чиме потврђују да преузимају
све обавезе из Модела уговора, наручилац није и кроз додатне услове поставио горе
наведени захтев, већ је сматрао да је довољан захтев који је постављен у оквиру Модела
уговора. Наручилац неће вршити измену конкурсне документације у овом делу. Дакле,
достављањем потписаног и овереног Модела уговора, понуђачи потврђују да ће ангажовати
лица која имају положен стручни испит из области заштите од пожара, те ће за та лица
доставити Уверење Министарства унутрашњих послова РС у року од 5 дана од дана
закључења уговора.

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем
понуде биће објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

