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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези отвореног отвореног поступка јавне набавке - Набавка услуга
административно-техничких послова, послова физичко-техничког обезбеђења и помоћних послова, Бр. XI13-404-98/2016

Наручилац је дана 04.05.2016. године, путем електронске поште, запримио захтев за додатним појашњењем
везан за конкурсну документацију у отвореном поступку јавне набавке - Набавка услуга административно-техничких
послова, послова физичко-техничког обезбеђења и помоћних послова, Бр. XI-13-404-98/2016 које гласи:
" У тендерској документацији на страни 6 код спецификације послова везано за физичко техничко обезбеђење
навели сте да тражите да понуђач достави лиценце за раднике до 01.01.2017.године. Међутим како је предвиђена и
лиценца за обављање послова физичког обезбеђења за правно лице ви сте изоставили да ову лиценцу уврстите у
делу обавезних услова члана 75. Закона о јавним набавкама тачка 5. Ви сте навели да тражите једну врсту лиценци
(Лиценца министарства за рад запошљавање, борачка и социјална питања) код обавезних услова, али нисте навели
да су понуђачи обавезни да доставе до 01.01.2017. и лиценцу за обављање послова физичког обезбеђења издату од
стране МУП-а. Недостављање овакве лиценце представља кршење закона а самим тим и аутоматски раскид
уговора са понуђачем. Један од разлога зашто је неопходно да наведете да понуђачи морају доставити лиценцу за
правно лице јесте и тај што ви можете да имате раднике који имају лиценцу за обезбеђење а да немате лиценцу за
правно лице. Да би избегли било какав вид манипулације молимо Вас да измените тендерску документацију и да у
тачки 5. код обавезних услова уврстите и лиценцу за правна лица (лиценца за послове физичког обезбеђења).
Изражавамо сумњу да ако већ нисте навели да се лиценца достави исту понуђач који буде радио ове послове неће
доставити. Такође сматрамо да не може нико да да се позове на то да каже „да се то подразумева“ јер ако нисте
сада тражили као обавезно нешто што треба доставити онда не можете ни тражити 01.01.2017.године.
Ми сматрамо да нисте знали да је неопходна и лиценца за правно лице, већ само за физичко лице односно радника.
Па вам зато и сугеришемо као једном озбиљном наручиоцу да ово измените.
Молимо Вас за корекцију како би одагнали било какву сумњу да ће потенцијални понуђач доставити лиценцу за
обављање послова физичког обезбеђења.“
Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следећи одговор:
На основу члана 86. Закона о приватном обезбеђењу («Сл. гласник РС» бр. 104/2013 и 42/2015) прописано је
следеће: “Правна лица и предузетници који на дан ступања на снагу овог закона обављају делатност приватног
обезбеђења усклаће свој рад са одредбама овог закона до 1.јануара 2017. године (у року од 18 месеци од дана
ступања на снагу овог закона), осим за одредбе из члана 24. став 1 и члана 38. овог закона, за које је рок за
усклађивање са одредбама овог закона три године.“
Сходно претходно наведеном, а поштујући одредбе члана 10. и 12. Закона о јавним набавкама, Наручилац
конкурсном документацијом није захтевао Лиценцу за правно лице (лиценца за послове физичког обезбеђења), из
разлога што у овом тренутку нису сви потенцијални понуђачи у обавези да је имају.
Такође, Наручилац је Моделом уговора конкурсне документације предвидео и следеће одредбе раскида уговора у
члану 11. став 2 „Пре упућивања изјаве о раскиду уговора, свака страна је обавезна да другу страну писменим путем
позове и упозори је на постојање околности за раскид Уговора, те да остави примерен рок за извршавање уговором
прихваћених обавеза.“
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