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У поступку јавне набавке мале вредности-услуге обезбеђења зграде НП”Тоша
Јовановић“Зрењанин јн. бр.1.2.2/2017 потенцијални понуђач дана 17.07.2017 поставио је с
питања а иста су примљена дана 18.07.2017 и то:
-питање под редним бр.1
„На страни 12 конкурсне документације, у Додатним условима под 3 , навели сте : да
понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом-минимално 10 (десет)
запослених лица.На страни 14 конкурсне документације, под 7 навели сте да понуђач има
најмање пет запослених по било ком основу.
Молимо Вас да прецизирате за колико лица вам је неопходан доказ о испуњавању
додатног услова у погледу кадровског капацитета.Обавештавамо Вас и да на основу
Закона о приватном обезбеђењу , од 01.01.2017. године, службеници обезбеђења морају
поседовати „Лиценцу за вршење специјалистичких послова службеника обезбеђења-са или
без оружја“ На основу изнетог за потребан број запослених би требало да тражите поред
Обрасца М-А и фотокопију наведене лиценце.“
-Одговор на питање под редним бр.1
У погледу кадровског капацитета потребно је да понуђач има минимално 10 (десет)
запослених лица те је на страни 14 конкурсне документације учињена грешка приликом
куцања.Што се тиче сугестије у погледу лиценци које запослена лица треба да поседују
иста је прихваћена те је уврштена у измењену конкурсну документацију.
-питање под редним бр.2
„На страни 26 конкурсне документације, у Образцу бр.9, потребно је да упишемо
Јединичну цену у динарима без ПДВ-а.Претпостављамо да сте мислили на цену по једом
радном сату за једног службеника обезбеђења, али то нисте прецизирали.У следеће две
рубрике исте табеле, потребно је да упишемо Укупну цену (са и без ПДВ-а).
Претпостављамо да сте мислили на 4380 радних сати(365 дана x12 сати), али то нисте
прецизирали.
СУГЕСТИЈА:Молимо Вас да извршите измене документације како не би било нејасноћа, и
како би се лакше извршило рангирање понуда.“
-Одговор на питање под редним бр.2
Што се тиче питања под редним бр.2 обавештавамо Вас да је Образац бр.9 био нејасан те
да смо узевши у обзир Ваше сугестије исти изменили те је као такав и садржан у

измењеној конкурсној документацији коју можете наћи како на интернет страници
НП“Тоша Јовановић“ Зрењанин тако и на Порталу Управе за јавне набавке.
-питање под редним бр.3
„На страни 26 конкурсне документације, у Образац бр.9, у рубрици „Рок за достављање
рачуна“: ,потребно је да упишемо до ког дана у текућем месецу треба да доставимо
фактуру.
СУГЕСТИЈА: Мишљења смо ( а тако је и у пракси) да фактуру достављамо по истеку
месеца за који се доставља обрачун и фактура(рецимо до 05.у месецу за претходни месец)
-Одговор на питање под редним бр.3
Рок за достављање рачуна подразумева до ког дана у текућем месецу се доставља рачун за
извршену услугу у претходном месецу.
-питање под редним бр.4
„На страни 30 конкурсне документације, у Моделу уговора , у чл.5 потребно је да упишемо
месечни износ за пружене услуге.Овај податак није могуће прецизно одредити јер нема
сваки месец исто дана.
ПИТАЊЕ:Да ли ће плаћање бити извршено на основу фиксног месечног износа, или на
основу стварно оствареног броја радних сати у том месецу“
-Одговор на питање под редним бр.4
Плаћање ће бити извршено на основу стварно остварених радних сати у месецу а на
основу истављене фактуре.
С поштовањем
КОМИСИЈА ЗА ЈН

