Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
Комисија за јавну набавку
Број: V-404-1/2018-17
Дана: 07.05.2018. године
Кикинда
На основу члана 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: Закон о јавним набавкама/ЗЈН) Комисија за јавну
набавку – изградња градске пијаце у Кикинди – Фаза 1, бр. ЈН 17/2018, у законском року
објављује, свим заинтересованим лицима,

Одговор на захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације
Питање 1:
Поштовани,
молим Вас да измените конкурсну документацију број 17/2018 - Изградња градске пијаце у Кикинди
- I фаза, као и појашњења број V-404-1/2018-17 од 24.04.2018. године, у делу који се односи на
обавезне услове, односно на посебну дозволу предвиђену посебним прописима, члан 75. став 1. тачка
5) Закона о јавним набавкама на тај начин што ћете од понуђача захтевати достављање Решења о
издавању лиценце за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке
заштите.
Наш захтев је заснован на следећим чињеницама:
1) Извођењем техничке заштите сматра се монтажа, повезивање система техничке заштите
2)
Под монтажом система техничке заштите подразумева се постављање инсталација и уградња
уређаја и опреме
3) Средствима и уређајима техничке заштите сматрају се и системи видео обезбеђења
4)
Пошто се услови, у складу са чланом 76 став 6 Закона о јавним набавкама, прописују да су у
логичној вези са јавном набавком, увидом у предмер и предрачун радова може се утврдити да је
уградња система техничке заштите, односно видео надзор и обезбеђење предмет ове јавне набавке
5)
За обављање послова на уградњи система техничке заштите, неопходно је поседовање важеће
дозволе надлежног органа за обављање делатности, а таква дозвола је предвиђена посебним
прописом
6)
Од 01.01.2017. године, према важећим прописима који регулишу област техничке заштите,
односно према Закону о приватном обезбеђењу ( Сл. Гласник РС број 104/2013, 42/2015), као и према
Правилнику о начину вршења послова техничке заштите и коришћења техничких средстава ( Сл.
Гласник РС број 19/2015) послове монтаже и пуштања у рад система техничке заштите може да
обавља само правно лице или предузетник који има решење/лиценцу издату од Министарства
унутрашњих послова Републике Србије, Дирекција полиције, Управа полиције.
У складу са наведеним чињеницима, молим Вас за измену конкурсне документације и
усаглашавањем за законским прописима.
Уколико Наручилац заступа другачији став од понуђача - да не треба да измени конкурсну
документацију, сматрамо да је онда неопходно да прибави службено мишљење Министарства
унутрашњих послова, у чијој је и надлежности примена наведених законских прописа

Питање 2:

Да ли ће Наручилац да прибави службено мишљење или да се против поступања наручиоца, а у
складу са чланом 149 ст. 3 поднесе захтев за заштиту права, који је благоремен у овој ситуацији до
истека рока за подношење понуда?

Питање 3:
Како ће понуђач/члан групе/подизвођач да изведе радове, ако је за њихово извођење неопходна
посебна дозвола, а ниједан нема посебну дозволу, а накнадно увођење у посао Извођача/подизвођача,
који није наведен у јавној набавци није законом дозвољено, већ је разлог и за активирање
финансијским средстава обезбеђења?
Питање 4:
О каквом нарушавању конкуренције говорите у појашњењу број V-404-1/2018-17 од 24.04.2018.
године када се посебна дозвола може доказати и преко подизвођача?
Питање 5:
Из ког разлога се врши опструкција законских прописаи одбија измена конкурсне документације,
коју предлаже још један потенцијални понуђач? Зато што је ово још једна јавна набавка која је
унапред договорена, па “потенијални понуђач” не може да обезбеди решења МУПа за дојаву, нити за
системе техничке заштите, ни за члана групе, нити за подизвођача?
Питање 6:
Да ли ће “стручна комисија” да пише само да би писала нешто, руководећи се ставом да папир трпи
свашта, или ће да покаже минимум познавања Закона о заштити од пожара, Закона о јавним
набавкама, Правилника о полагању стручног испита и условима за добијање лиценце и овлашћења за
израду главног пројекта заштите од пожара и посебних система и мера заштите од пожара и измени
конкурсну документацију?
Одговор Наручиоца:
Наручилац ће извршити Измену конкурсне документације.
Комисија за јавну набавку
Напомена: Овај документ са логом наручиоца пуноважан је без печата и потписа

