РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Гр а д Б е о г р а д
ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА
KОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
II-03 број 404-439/18
11.06.2018. године
Београд
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама( ,,Службени гласник РС“ бр.
124/12,14/2015 и 68/15) Комисија за јавну набавку у поступку ЈН 39/18 објављује
појашњење конкурсне документације-одговор на постављено питање/питање
заинтересованог лица :
Питање 1.:
“U skladu sa zakonskim propisima, Licenca MUP-a, je obavezan uslov i ne može se svrstati u
dodatne uslove.
U skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju i Pravilnikom o načinu vršenja poslova tehničke zaštite
i korišćenja tehničkih sredstava, poslove tehničke zaštite mogu obavljati samo licencirana pravna lica, a
Zakon predviđa kazne u Članu 80. i to novčanu kaznom u iznosu ood 100.000 do 1.000.000 dinaraza
pravno lice koje za poslove privatnog obezbeđenja angažuje pravno lice ili preduzetnika koji nemaju
licencu, isti član predviđa i zaštitnu meru zabrane obavljanja vršenja delatnosti za pravno lice ili
preduzetnika koji obavlja poslove privatnog obezbeđenja bez licenci. Poslovi privatnog obezbeđenja
obuhvataju između ostalog i poslove planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema
tehničke zaštite, montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika.
Stavljanjem ovog uslova u „dodatne uslove“ umesto u „obavezne“ omogućavate da se isti ispunjava
kumulativno, a činjenica je da je predmet javne nabavke 100% sistem tehničke zaštite i svi koji se bave
bilo kojim delom ove nabavke moraju biti licencirani.
Smatramo da se izostavljanjem ovog obaveznog uslova bitno krše odredbe Zakona o privatnom
obezbeđenju i Pravilnika o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava.
Molimo vas da izmenite konkursnu dokumentaciju u delu obaveznih uslova tako što ćete ubaciti
licencu izdatu od strane MUP-a Republike Srbije za vršenje poslova montaže, puštanja u rad,
održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika.“
Одговор:
Предмет ЈН 39/18 је набавка добара – набавка и уградња опреме за видео надзора по
парковским површинама.
Наручилац, својом конкурсноm документацијом захтева набавку и уградњу опреме , а не
услуге прватног приватног обезбеђења, коришћења техничке заштите и коришћење техничких
средстава.
Обезбеђење у конкретном случају је у надлежности државних органа и није предмет
јавне набаваке 39/18.
С обзиром да је у питању само набавка и уградња опреме захтевана лиценца МУП-а
остаје у конкурсној документацији као додатни, а не обавезни услов.

Захтевана лиценца као додатни услов прецизиран је конкурсном документацијом предметне
набавке у складу са чланом 76. став 2 и 77. став 2 тачка 4 ЗЈН.

Питање 2:
„Na strani 6/28 pod tačkom A, Finansijski kapacitet, tražili ste:
“да је у претходне три пословне године (у 2015, 2016., 2017. години) остварио промет од
6.000.000,00 (шестмилиона динара ); Што доказује потврдом пословне банке, или НБС да је
остварио промет не мањи од 6.000.000,00 динара нето”
Smatram da se ovi dokazi mogu ispuniti i dostavljanjem BON JN, a takođe su ovi podaci i javno
dostupni.
Molimo vas da izmenite konkursnu dokumentaciju u delu dodatnih uslova tako što ćete ubaciti kao
dokaz potvrdu o bonitetu, kao i klauzulu o podacima javno dostupnim na internetu.“
Одговор:
Наручилац прихвата као доказ потврду о бонитету као и податке јавно доступне а тичу се
остварења финансијског капацитета (наведено на страни 5 конкурсне документације).
Питање 3:
Na strani 6/28 pod tačkom B, Poslovni kapacitet, tražili ste:
“- да је за државне институције, (било којег нивоа власти ) у последње три године обавио
послове који су предмет набавке 39/18 – набавка и уградња видео надзора на јавним
површинама, што доказује попуњавањем листе референтних наручилаца и копијама уговора.”
Smatram ovaj uslov diskriminatorskim iz sledećih razloga:
• Izrada sistema tehničke zaštite, bez obzira na Naručioca, je u pogledu načina rada, tehničkih
rešenja i sl., u potpunosti isti te da ne treba praviti razliku u odnosu na privatni sektor.
• Uobičajeno je da se traže overene potvrde Naručilaca, pošto Ugovori uglavnom predstavqaju
poslovnu tajnu I po potrebi mogu se naknadno doneti na uvid (u postupku ocene ponuda)
Molimo vas da izmenite konkursnu dokumentaciju u delu dodatnih uslova tako što ćete ubaciti kao
dokaz potvrdu Naručioca, uz mogućnost donošenja Ugovora na uvid, uz proširenje liste Naručioca.
Одговор:
Наручилац је конкурсном документацијом 39/18 у складу са чланом 77. тачка 2 ЗЈН,
прецизирао да пословни капацитет понуђач доказује уговором са државном институцијом што је
примерено предмету уговора „набавка и испорука опреме“ за прковске површине који су у
систему одржавања јавних површина од стране корисника јавних средстава (директни и
индиректни) корисници буџета.
U vezi sa pripremom ponude za javnu nabavke male vrednosti 39/18 - dobra - Nabavka i ugradnja
opreme za video nadzor na parkovskim površinama, Gradska opština Čukarica, molimo vas za
pojašnjenje i odgovore na pitanje:

Питање 4
"Na koji način će se izvršiti povezivanje nabrojanih lokacija sa sedištem sistema video-nadzora?"
Одговор:
Питање које постављате није у складу са предметом ЈН 39/18. Предмет јавне набавке је
само набавка и уградња опреме. Стављањем у функцију система видео надзора бавиће се
надлежни државни орган.
Председник Комисије
Владета Јовановић с.р.

