04 број 119-8/17
Београд, 03. 04. 2017.године

Комисија Наручиоца, образована Решењем 04 број 119-4/17 од 24.03.2017. године, за
спровођење поступка ЈНОП бр 04/2017 за набавку услуге обезбеђења комплекса Музеја
Југославије, у Београду, ул. Ботићева број 6, дана 03. априла 2017. године, даје

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ОДГОВОР ЗА ЈНОП БРОЈ 04/2017
НА ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА
Како следи:
Питање:
„На основу члана 63. став 2. ЗЈН, у јавној набавци услуга обезбеђења 6/2017 постављамо
следеће питање пре подношења захтева за заштиту права:
Да ли , не претерано иновативним и дискриминаториским, додатним условом пословнофинансијског капацитета да је компанија у претходних 5 година закључила 5 уговора о
услугама физичког обезбеђења и „превенције губитака“, заправо желите и да бестидно
фаворизујете тренутног пружаоца услуга који у свом називу носи део “loss
prevention“, иако сте свесни да овакав шпекулативни термин не познаје Закон о
приватном обезбеђењу?!
*Напомињемо да сте сходно одредбама члана 20. ЗЈН дужни да питање и одговор у
целости објавите на Порталу УЈН, након чега ћемо у вези са дужностима пријаве
корупције поступити складу са осталим сазнањима и одредбама члана 24. ЗЈН.“
ОДГОВОР:
На основу члана 76. Закона о јавним набавкама, објективних потреба и искуства из
ранијег периода, при томе водећи рачуна о основним начелима Закона о јавним
набавкама, међу којима је прво од наведених начело економичности и ефикасности, где је
наручилац дужан да у поступку јавне набавке прибави добра, услуге или радове
одговарајућег квалитета, наручилац одређује додатне услове за учешће у поступку јавне
набавке.
Између осталих, захтев наручиоца да је понуђач у току 2016. и 2017. године закључио
минимум пет уговора о пружању услуга физичко-техничког обезбеђења и превенције
губитака, представља легитиман, недискриминаторски услов, којим потенцијални
понуђачи доказују свој минимални пословни капацитет у смислу озбиљности и
препознатљивости на тржишту..
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Превенција губитака, представља услов за потенцијалног понуђача, који је такође
легитиман у логичкој вези са предметом јавне набавке, обзиром да је наручилац у
претходном периоду управо грешком извршиоца услуга обезбеђења, претрпео штету у
износу од око 6.000.000,00 динара.
Водећи рачуна и о начелу обезбеђивања конкуренције, приликом дефинисања додатних
услова, наручилац их је тако дефинисао да није тачан навод потенцијалног понуђача да
само један понуђач испуњава све услове из конкурсне документације предметног
поступка јавне набавке.
Ово појашњење и одговор објавити на Порталу јавних набавки и интернет порталу
наручиоца.
Предметни докуменат чини саставни део Конкурсне документације 04 број 119-6/17 од
30.03.2017. године.
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