Наручилац
Културни центар Београда
Кнез Михаилова бр. 6
11000 Београд
Датум: 09.11.2016. године
Деловодни број: IX-9-4278
ПРЕДМЕТ: Одговор Комисије на захтев за додатним појашњењима конкурсне документације у
поступку јавне набавке мале вредности услуга – физичко техничко обезбеђење и
противпожарна заштита, број јавне набавке 1.2.9/2016

Дана 07.11.2016. године достављен је захтев за додатним информацијама и
појашњењима конкурсне документације у предметном поступку јавне набавке следеће
садржине:
1. Da li prihvatate obrazac XII - potvrda referentnog naručioca ako je izdata na drugačijem
obrascu? Odnosno postoje obrasci od ranijih nabavki koje imaju sve ove elemente i skoro je identičan
samo što je drugi naručilac upitanju. Ovo prvenstveno pitamo zbog uštede vremena.
2. Koji je razlog raspisivanja javne nabavke kada je početkom godine ova nabavka već bila
raspisana i sklopljen ugovor sa firmom za obezbeđenje? Da li je možda proširena služba obezbeđenja?
Поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015: у даљем тексту Закон), а у складу са конкурсном документацијом у
предметном поступку, део – Упутство понуђачима како да сачине понуду - Додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде ( поглавље VI, тачка 19.), дана
09.11.2016. године Комисија даје следећи:
ОДГОВОР
Одговор на Питање бр. 1:
У Конкурсној документацији у предметном поступку јавне набавке у делу: V

УСЛОВИ ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА - стоји да:

„Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове
за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона и то:
2) Услов да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом за учешће у поступку
предметне јавне набавке и то:
- да понуђач има одличан квалитет услуга у области физичке заштите објеката, према
стандарду SRPS A.L2.002
Напомена: (Сертификат мора бити издаи од Акредитационог сертификационог тела);
Докази: наведени услов се доказује достављањем фотокопије важећег траженог
сертификата да је предузеће сертификовано према стандарду SRPS A.L2.002 за пружање
услуге физичког обезбеђења са фотококопијом извештаја о контролисању, издатог од стране
контролног тела акредитованог од Акредитационог тела Србије (АТС).

- да је понуђач у претходне три године (релевантан је период од 3 године до дана објављивања
позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки) извршио квалитетно, у уговореним
роковима и на уговорени начин, без примедби, пружање услуга (физичко обезбеђење и
противпожарна заштита или физичко-техничко обезбеђење и противпожарна заштита) на
минимум 5 објеката код различитих референтних наручиоца/корисника услуга;
Докази:
- Попуњен, потписан и оверен образац Списак референтних наручиоца/корисника услуга
(Поглавље XI)
- Потврде о референтним набавкама, које морају бити попуњене, потписане и оверене
печатом референтних наручиоца/корисника услуга (Образац потврде - Поглавље XII
Конкурсне документације) и
- Неоверене фотокопије Уговорa са референтним наручиоцима/корисницима услуга (наведених у
списку).
* Понуђач може доставити од једног наручиоца/корисника услуга само једну
потврду/референцу за један објекат.“
Наручилац је у предметном поступку јавне набавке Конкурсном документацијом јасно
дефинисао садржину потврде коју је потребно доставити. Како нам у овом тренутку није
позната садржина потврде коју помињете, ни сврха њеног издавања, не можемо одговорити да
ли иста одговара захтевима наручиоца или не.
Одговор на питање бр. 2:
У Конкурсној документацији у делу: IV ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА за јавну набавку
услуга – Физичко техничко обезбеђење и противпожарна заштита за потребе Културног центра
Београда број јавне набавке 1.2.9 /2016, дефинисан је предмет услуга, број извршилаца и место
пружања услуга. Дакле, предметне услуге је потребно пружити у свему према техничкој
спецификацији, не као додатне услуге, нити са другим пружаоцем услуга у наведеном
простору.
Комисија за јавну набавку
у поступку јавне набавке мале вредности услуга –
број јавне набавке 1.2.9/2016
образована Решењем бр. IX - 9 – 4094 од 25.10.2016. године

