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ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

Предмет:  Одговор  на  захтев  за  појашњење  конкурсне  документације  ЈН  12/2020
Услуга физичко-техничког обезбеђења

По захтеву заинтересованих лица за додатним информацијама или појашњењима у вези
са припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности чији су предмет услугe
физичко-техничког обезбеђења, редни број јавне набавке ЈН 12/2020, Наручилац у складу
са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује одговоре.

Питање  1:  На  страни  бр.5/35  навели  сте  радно  време  за  услугу  физичког  обезбеђења.
Потенцијалном  понуђачу  није  јасно  наведено  радно  време,  будући  да  нисте  прецизно
дефинисали колико лица у којој смени и којим данима. Дакле, четири лица на портирници
истовремено или не? Којим данима у години? Сваки дан, само викендом или радним данима?
Како би извршили прорачун молимо Наручиоца да прецизно дефинише радно време и број
службеника у одређеним сменама за обе позиције.

Одговор  1:  Поштовани,  за  услугу  физичко-техничког  обезбеђења  потребно  је  6
извршилаца, и то по једно лице у смени: 
-Четири  лица  организована  у  сменском  раду  физичко-техничког  обезбеђења  у
периоду  од  24  часа,  сваки  дан   -  укључујући  радне  дане,  дане  викенда,  дане
државних и верских  празника,  за све време трајања уговора и то:  једно лице у
периоду од 06:30 до 15:30 часова на Портирници Управне зграде предузећа и једно
лице у периоду од 15:30 до 06:30 часова на обезбеђењу Портирнице, Управне зграде и
круга Управне зграде.

-Два лица у сменском раду на Централном постројењу за пречишћавање отпадних
вода сваки дан - укључујући радне дане, дане викенда, дане државних и верских
празника за све време трајања уговора и то: једно лице у смени у периоду од 19:00 до
07:00 часова.

Питање  2: На  страни  бр.7/35  у  делу  Технички  капацитет  наводите  следеће:  „поседује
простор који је регистрован као седиште или пословна јединица на територији Града Шапца
у власништву или закупу понуђача, а који поседује позитивно мишљење МУП-а РС Сектор
за ванредне ситуације о испуњености безбедносно-техничких услова за чување и смештај
оружја и муниције према Правилнику о просторно-техничким условима за смештај и чување
оружја  и  муниције  (Сл.Гласник  РС“  бр.9/16,106/16,  50/18).  Молимо  Наручиоца  да  нам
образложи зашто је  потребно да Понуђач поред простора на којем је  регистрован и који
испуњава све безбедносно-техничке услове за чување и смештај оружја и муниције према
Правилнику  о  просторно-техничким  условима  за  чување  и  смештај  оружја  и  муниције
(Сл.Гласник РС“ бр.9/16,106/16, 50/18) мора да поседује и исти такав простор на територији
Града  Шапца  када  Закон  о  приватном  обезбеђењу  такву  могућност  не  предвиђа  такву



обавезу?  Молимо  Наручиоца  да  не  поставља  дискриминаторске  услове  и  не  фаворизује
понуђаче  са  територије  Града  Шапца.  Овако  постављеним  условом  на  најгрубљи  начин
кршите  Начело  једнакости  понуђача  (члан  12  ЗЈН),  и  фаворизујете  понуђача  који  је
регистрован у Шапцу и једини испуњава овај услов. Захтевамо од Наручиоца да образложи
због чега је потребно да Понуђач поседује пословни простор у Шапцу, и како ће поседовање
или непоседовање пословног простора утицати на извршење уговора по предметној набавци!
Инсистирамо да Наручилац избрише овај дискриминаторски услов, у противном поднећемо
Захтев за заштиту права Понуђача.

Одговор 2:  Наручилац је разлоге практичности ставио изнад формалних, те како је реч
о  физичко-техничком  обезбеђењу  са  употребом  оружја,  а  обзиром  да  наручилац  не
поседује простор за примопредају нити складиштење и чување оружја, предвиђено је да
се  оружје  задужује  и  раздужује  у  просторијама  Понуђача,  где  се  издаје  и  налог  за
ношење оружја, а не у објекту Наручиоца, а све у циљу обезбеђење већег нивоа заштите.
Наручилац  сматра  да  је  прописани  услов  у  границама  члана  76.  Закона  о  јавним
набавкама, јер је у логичкој вези са предметом јавне набавке.  Надаље, овакав услов не
представља вид дискриминације потенцијалних понуђача у складу са чл.12 Закона о
јавним набавкама,  те да га сваки понуђач може испунити,  обзиром да је  могућност
оснивања контролног центра на територији града Шапца доступна свима, као што је и
сваком  понуђачу  на  располагању  подношење  заједничке  понуде  са  понуђачем  који
испуњава наведени услов.

Питање 3: На страни 8/35 у делу Пословни капацитет наводите следеће:

„Понуђач мора да поседује важећу лиценцу за вршење послова одговорног лица за заштиту у
складу  са  чланом  11.  Закона  о  приватном  обезбеђењу  (Сл.Гласник  РС  бр.104/2013  и
42/2015).“

Молимо Наручиоца да се боље упозна са Законом о приватном обезбеђењу, нарочито са
изменама и допунама истог објављених у Сл.Гласнику бр.87/2018 дана 13.11.2018.године и у
складу са тим прецизно дефинише које све лиценцу захтева од Понуђача будући да измењена
и добуњена верзија Закона о приватном обезбеђењу не предвиђа поседовање такве лиценце
ни за правно ни за физичко лице.

Одговор 3: Захваљујемо на указаној грешци. У Конкурсној документацији на страни
8/35 у делу 2.4.Пословни капацитет, став 1. се брише.

Питање 4: На страни 8/35 у делу Пословни капацитет наводите следеће:
„Понуђач мора да поседује Лиценцу за вршење послова физичко-техничке заштите лица
и  имовине  и  одржавање  реда  на  спортским  приредбама,  јавним  скуповима  и  другим
местима окупљања грађана које издаје Министарство унутрашњих послова Р Србије са
издатим позитивним мишљењем МУП-а Сектора за ванредне ситуације о испуњености
услова за обављање послова физичко.техничке заштите лица и и мовине и одржавање
реда на спортским приредбама, јавним скуповима и другим местима окупљања грађана са
оружјем.“ Молимо Наручиоца да прецизира на које позитивно мишљење МУП-а Сектора
за  ванредне  ситуације  се  односи  тражени  захтев  у  поседовању  Лиценце  за  вршење
послова  физичко-техичке  заштите  лица  и  и  мовине  и  одржавања  реда  на  спортским
приредбама,  јавним скуповима и другим местима окупљања грађана када сам Закон о
приватном обезбеђењу, али ни други подзаконски акти не предвиђају давање било каквог
мишљења МУП-а Сектора за ванредне ситуације. Горе поменута Лиценца је дозвола за
рад  коју  издаје  Министарство  унутрашњих  послова  уз  образложење  и  услове  које
предвиђа сам Закон за добијање лиценце, а који су таксативно наведени у члану 10.Закона
о приватном обезбеђењу. У наведеним условима се не помиње прибављање било каквог
мишљења.  Још  једном  апелујемо  на  Наручиоца  да  се  ближе  упозна  са  Законом  о
приватном обезбеђењу, његовим изменама и допунама, и прецизно дефинише услове како
не би доводио Понуђаче у заблуду.



Одговор 4:  Захваљујемо на указаној грешци. У Конкурсној документацији врши се
исправка на страни 8/35 у делу 2.4.Пословни капацитет тако да гласи: 
„-Понуђач  мора  да  поседује  важећу  Лиценцу  за  вршење  специјалистичких  послова
службеника  обезбеђења  –  са  оружјем,  које  издаје  Министарство  унутрашњих  послова
Републике Србије,
- Понуђач мора да поседује Лиценцу за вршење послова физичко-техничке заштите лица и
имовине и одржавање реда на спортским приредбама, јавним скуповима и другим местима
окупљања грађана које издаје Министарство унутрашњих послова Републике Србије“

Питање  5:  На страни  17/35  конкурсне  документације,  у  тачки  9.3.  стоји:  „Пружалац
услуге се обавезује да у року од 45 дана од дана увођења у посао изради Елаборат за
процену  ризика  у  заштити  лица,  иовине  и  пословања за  објекте  Наручиоца  (Управна
зграда,  Централно  постројење  за  пречишћавање  вода,  извориште,  црпне  станице,
Водоторањ).“ Из наведеног се види да Наручилац не поседује Елаборат за процену ризика
у заштити лица, имовине и пословања. Законска обавеза Наручиоца је да прво изради
наведени Елаборат, па тек онда, на основу њега објави јавну набавку услуге обезбеђења.
Заправо,  у  том  Елаборату  је  дефинисано  колико  службеника  обезбеђења  је  потребно
Наручиоцу,  на  којим  позицијама  и  у  ком  времену  ангажовања.  Да  ли  је  Наручилац
упознат да, Понуђач који склопи уговор о пружању сулуга обезбеђења са Наручиоцем
који нема израђен Акт о процени ризика може бити кажњен од стране Инспекције МУП-
а? Израда Елабората за процену ризика у заштити лица, имовина и пословања мора бити
предмет посебне јавне набавке и не може се захтевати од Понуђача који пружа услуге
обезбеђења да га изради. Питање је: да ли Наручилац има израђен Елаборат за процену
ризика  у  заштити  лица,  имовине  и  пословања?  Ако  је  одговор  НЕ,  неопходно  је  да
наручилац обустави предметну набавку до израде поменутог акта.  Ако је одговор ДА,
онда из конкурсне документације треба избацити наведени став у тачки 9.3. на страни
17/35.

Одговор  5:  ЈКП „Водовод  Шабац“  Шабац  има израђен  Акт о  процени  ризика  у
заштити лица,  имовине и пословања заводни број 1266 од дана 21.02.2019.године.
Предметна јавна набавка је усаглашена са Актом о процени ризика у заштити лица,
имовине и пословања у смислу потребног броја извршилаца службеника обезбеђења
и техничке заштите. Захваљујемо на указаној грешци. У Конкурсној документацији
на страни 17/35 у делу 9.3. Захтев у погледу временa и рока извршења услуге, став 3. се
брише.

Питање 6: На страни 33/35 конкурсне документације налази се образац који се зове: XI
ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ  ЦЕНЕ  СА  УПУТСТВОМ  КАКО  СЕ  ПОПУНИ  –  да  ли  је  у
питању штампарска грешка, али недостаје како да се попуни наведени образац. Молимо
Наручиоца да исправи конкурсну документацију у складу са овом примедбом.

Одговор  5:  Захваљујемо  на  указаном превиду.  Понуђач  треба  да  попуни образац
структуре цене на следећи начин:

   уписати колико износи укупан износ без ПДВ,  

   уписати колико износи укупан износ са ПДВ-ом  

Нови датум за поношење понуда је  28.05.2020.године до 12 часова,  у   складу са чл.63.  став 5.
Закона о ЈН, који гласи: ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање
дана  пре  истека рока  за  подношење понуда,  наручилац је  дужан да  продужи рок за  достављање
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Наручилац  ће  одговор  на  питања,  измене  и  допуне  документације  као  и  обавештење  о
продужењу рока за достављање понуда  објавити на Порталу јавних набавки и на сајту ЈКП
Водовод Шабац.   

Комисија за јавну набавку ЈН 12/2020


