РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
Комисија за јавну набавку
Број: 404/2-77/2017
Датум: 28.9.2017. године
Београд, Његошева 77
Предмет: Одговор на питањe потенцијалног понуђача у вези са поступком јавне набавке мале
вредности услуге физичког обезбеђења (интерни број ЈН: 404/2-77/2017).
Питањe 1:
Појасните нам како да понуђач који није у ПДВ систему попуни образац Изјаве – потврде
референтне листе који се налази у склопу одељка IV Конкурсне документације на страни 35,
пошто иза празног простора где је потребно навести укупан износ пише динара са ПДВ.
Одговор 1:
Образац Изјаве – потврде референтне листе потребно је попунити износом који представља
вредност Уговора са и без ПДВ. Уколико понуђач није у систему ПДВ потребно је дописати на
самом Обрасцу да понуђач није у систему ПДВ.
Питањe 2:
Да ли је прихватљив као доказ да је понуђач позитивно пословао копија биланса успеха и биланса
стања преузета са сајта АПР?
Одговор 2:
Наручилац ће прихватити оверене фотокопије биланса стања и биланса успеха као доказ.
Питањe 3:
У конкурсној документацији тражите да је Понуђач позитивно пословао у последње 2 године од
дана објављивања позива за достављање понуда. Доказна документација: Извештај о бонитету за
јавне набавке – БОН-ЈН – трећи део - сажети биланс успеха - позиција 1 - пословни приходи.
Како постоје фирме које још нису добиле БОН-ЈН за прошлу годину молимо вас да овај део
измените, јер је АПР тек после одмора кренуо да издаје БОН –ЈН за прошлу годину. Наравно, они
не могу да кажу датум када ће овај документ издати. С тим у вези тражимо да омогућите да
понуђачи доставе документа од 2015. и 2014. године.
Одговор 3:
Наручилац ће прихватити и оверене фотокопије биланса стања и биланса успеха за последње 2
године од дана објављивања позива за достављање понуда као доказ.
Питањe 4:
Као средство обезбеђења тражите да понуђачи доставе полису. Проблем који постоји јесте рок
важења. 99% понуђача има различит рок важења полисе. Полисе се обнављају сваке године. С тим
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у вези молимо вас да омогућите понуђачима да приликом истека полисе доставе нову важећу
полису док траје уговор.
Одговор 4:
Пошто је Понуђач дужан да у оквиру понуде или најкасније до потписивања уговора достави
полису осигурања од професионалне одговорности из делатности, Наручилац сматра како је
неопходно да она има трајање најкраће до истека рока важности уговора, као што је наведено у
Конкурсној докуменатцији.
Питање 5:
У конкурсној документацији за јавну набавку мале вредности – физичко обезбеђење на страни 18.
и 19. у поглављу III технички капацитет тражите да Понуђач располаже адекватним техничким
капацитетом – средствима за извршење предметне набавке, односно да располаже системом за
електронску контролу службеника обезбеђења. Систем може бити засебан уређај, или се може
користити наменска апликација у комбинацији са „паметним“ мобилним телефонима. Систем
мора испуњавати најмање следеће услове извештавања:
- Извештај о контролним тачкама које је радник обишао у току једне руте;
- Извештај о завршеним правцима кретања у одређеном временском интервалу;
- Извештај о дужини трајања сваке руте.
Доказна документација: фотокопија уговора о куповини или закупу система за електронску
контролу службеника обезбеђења или фактура или извод из књиговодствене евиденције о
поседовању опреме и брошура, односно каталог произвођача или увозника са техничким описом
система.
Да ли признајете поседовање уређаја систем за контролу објеката I LOGGER који сте признавали и
прошле године а који испуњава све задате параметаре кроз чекирање контролних тачака (почетак,
правац кретања, крај обиласка, датум и време итд.)
Одговор 5:
Сматараћемо да је испуњен додатни услов захтеван Конкурсном документацијом уколико понуђач
поседује било који систем/уређај/апликацију која омогућава електронску контролу службеника
обезбеђења, без обзира на марку.
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