ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА КОНКУРСНУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЈНОП 03/2020 УСЛУГЕ:
ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ
ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА ЈП "ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ" НА
ЛОКАЦИЈАМА У БЕОГРАДУ, НОВОМ САДУ И НИШУ

Сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“
број 68/2015), у вези ЈНОП 03/2020, УСЛУГЕ: Физичко – техничког обезбеђења
објеката ЈП „ ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ НА ЛОКАЦИЈАМА У БЕОГРАДУ,НОВОМ
САДУ И НИШУ пристигао је благовремено, Захтев за појашњење конкурсне
документације
од стране заинтересованог понуђача заведен под бројем 3390 од
29.06.2020.године
ПОНУЂАЧ:
Питање број 1.
Da li ćete prihvatiti kao ispunjen uslov kadrovskog kapaciteta i fotokopije licenci za vršenje
poslova službenika obezbeđenja – sa oružjem? U skladu sa jednim od osnovnih pravnih
postulata “ko može više, može i manje”, smatramo da bi trebali da prihvatite i licence za vršenje
poslova službenika obezbeđenja – sa oružjem, tumačeći da je lice koje je obučeno da vrši
poslove obezbeđenja sa oružjem svakako sposobno i obučeno da radi iste poslove i bez oružja.
Navedeno znači da ćemo kao ponuđač na navedeni način samo dokazati kadrovski kapacitet,
te da nije neophodno da to lice i nosi oružje prilikom vršenja predmetne usluge.

Питање број 2.
Da li će Naručilac prihvatiti kao ispunjen navedeni uslov ako ponuđač dostavi tražene dokaze za lica koja
su u radnom odnosu kod ponuđača, poseduju tražena dokumenta (licenca i uverenje ZOP), ali su iz grada
koji je u blizini lokacije Naručioca koji se obezbeđuje, tj. nisu baš iz Beograda, Novog Sada ili Niša?

ОДГОВОР
У складу са чланом 63, став 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ број 68/2015), достављамо разјашњење:
Додатне информације и појашњење конкурсне документације за јавну набавку:
ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ УСЛУГЕ : ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ
ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА ЈП “ ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“НА ЛОКАЦИЈАМА У
БЕОГРАДУ,НОВОМ САДУ И НИШУ бр. ЈНОП 03/2020

Одговор број 1.
Поштовани,Наручилац прихвата и фотокопију лиценце за вршење послова службеника
обезбеђења – са оружјем.
С тим да Наручилац приликом оцењивања понуде задржава право тражења на увид оригинал
лиценце за вршење послова службеника обезбеђења – са или без оружја

Одговор број 2.
.Наручилац ће прихватити тражена документа ( лиценце и уверења ЗОП) и за лица која нису на
територији у близини локација Наручиоца.

С поштовањем,
ЈП ,,Завод за уџбенике“ Београд
Комисија за јавне набавке
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