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ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ
-Комисија за јавну набавку Мале вредностиБрој: 2837/2
12.06.2020. године
Пожаревац
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН МВ
1.2.7/2020
аинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН
МВ 1.2.7/2020, Услуге физичког техничког обезбеђења објеката ЈПТ, ОРН 79710000Услуге обезбеђања, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а 11.06.2020.
године,заводног броја 2837, заведеног у ЈП Топлификацији 12.06.2020. године којим
тражи одговоре на следећа питање:
1.
У додатним условима у погледу кадровског капацитета, и начином доказивања
испуњености услова, понуђачи између осталог треба да доставе ППП ПД образац за
мај 2020. године. Законска обавеза правних лица је да измире обавезе за мај 2020.
године до 30.06.2020. године, тако да ће наведени обрасци бити доступни после
01.07.2020. године. Молимо Наручиоца да исправи конкурсну документацију у складу
са овом примедбом.
ОДГОВОР 1.1.
Наручилац се слаже са констацијом и у том делу ће извршити измену конкурсне
документације
2.
На страни 40 конкурсне документације, у члану 2. Модела уговора стоји да се
физичка заштита врши личним присуством једног службеника обезбеђења наоружаним
ватреним оружјем. На страни 41 конкурсне документације, у члану 3. Модела уговора
стоји да је извршилац у обавези да обезбеди (између осталог) и 2 (два) пиштоља.
ПИТАЊЕ бр. 1: Да ли је постављање оваквог услова у складу са Проценом ризика коју
Наручилац (претпостављамо) има и у обавези је да га има пре расписивања поступка
јавне набавке?
ОДГОВОР 2.1.
Постављени услов није у складу са Проценом ризика, те ће Наручилац и у том делу
извршити измену конкурсне документације.
ПИТАЊЕ бр. 2. Да ли у Акту о процени ризика стоји да ја за пружање предметне услуге
неопходно коришћење ватреног оружја?
ОДГОВОР 2.2.
У акту о процени ризика не стоји да је за пружање предметне услуге неопходно
ношење оружја, с тога ће се Наручилац и понашати у складу са претходно наведеним.

ПИТАЊЕ бр. 3. Да ли Наручилац поседује законом прописане услове за смештај и
чување оружја и муниције у време када службеник обезбеђења није на дужности?
ОДГОВОР 2.3.
Дат одговор под „ОДГОВОР 2.2.“
ПИТАЊЕ бр. 4. Зашто Наручилац није поставио као додатни услов у погледу техничког
капацитета да понуђачи докажу да поседују ватрено оружје?
ОДГОВОР 2.4.
Дат одговор под „ОДГОВОР 2.2.“

Ово појашњење и 1.Измењену конкурсну документацију у складу са чланом 63. став 3.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници
www.tоplifiкаcijа.rs
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
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