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ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
Градска управа за јавне набавке
Комисија за јавну набавку
Јавна набавка број: 1.2.4/17
Дана: 09.06.2017. године
Крагујевац
ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1.2.4/17
ПРЕДМЕТ: Допунскo појашњењe конкурсне документације у складу
са члана 63. Закона о јавним набавкама.
ПИТАЊЕ:
1. На страни 14 од 65, као додатни услов у погледу техничког капацитета,
тражили сте да у власништву имамо минимум 20 комада регистрованог оружја
Из техничких карактеристика (спецификације) се види да је оружје потребно на
5 (пет) локација. Зашто постављате услов за оволики број оружја, када Вам
нису толике потребе? Молимо Вас да овај услов измените или га прилагодите.
1a. Везано за исти услов, интересује нас да ли поседујете одговарајуће услове за
смештај и чување оружја које ће бити распоређено на објектима обезбеђења?
2. На страни 27 од 65, навели сте да је могуће извршити обилазак локација. Да ли
је обилазак локација обавезан услов, и да ли ћете прихватити понуду понуђача
који није извршио обилазак?
3. На странама 53 и 31 од 65, навели сте да сви извршиоци ФТО морају да имају
положен стручни испит из области заштите од пожара. Нигде у додатним
условима за учешће у поступку јавне набавке (као ни у изјави Образац 9) нисте
навели да је потребно да докажемо да наши запослени поседују наведено
уверење. Да ли су Вам потребни службеници обезбеђења који поседују
Уверење о положеном стручном испиту из области заштите од пожара, и
колико њих?
4. На страни 14 од 65, као додатни услов у погледу техничког капацитета,
тражили сте да располажемо Контролно оперативним центром на територији
града Крагујевца.
Овако постављеним условом директно кршите Начело једнакости понуђача
(члан 12. ЗЈН), где између осталог стоји: „Наручилац је дужан да у свим
фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак положај свим понуђачима.
Наручилац не може да одређује услове који би значили националну,
територијалну,предметну или личну дискриминацију међу понуђачима, нити
дискриминацију која би произилазила из класификације делатности коју
обавља понуђач“. Овако постављен услов представља територијалну
дискриминацију према осталим понуђачима. Молимо Вас да овај услов
измените или да га прилагодите.
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ОДГОВОР:
1. Услов је постављен у складу са потребама Наручиоца.
1а. Сваки појединачни наручилац који има потребу за обезбеђењем са оружјем и
Пружалац услуге уговорно ће се сагласити о условима и начину чувања оружја.
2. Обилазак свих локација на којима је предвиђено извршење предметне услуге и
остваривање потпуног увида у предмет Јавне набавке и захтева из техничких
спецификација наручиоца, могуће је и не представља обавезан услов.
3. Тражено уверење садржано је у делу Модела оквирног споразума и Модела
уговора а који су саставни делови Конкурсне документације. Истима је
цитирано уверење утврђено као обавеза коју је потребно да испуни Пружалац
услуга. Све у складу складу са Конкурсном документацијом у делу потребних
кадровских капацитета и обрасца број 8 Конкурсне документације.
4. Услов је постављен у складу са потребама Наручиоца.

Председник комисије с.р.
Велимир Сремчевић

