Број: 01-230/4-1
Датум: 22.01.2019.
На основу члана 63. Закона о jавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015,
у даљем тексту: ЗЈН) Комисија Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије (у даљем
тексту: Наручилац) у отвореном поступку јавне набавке услуга број ЈНО 02/19 ,,Услуге физичкотехничко обезбеђења”, даје
Појашњење конкурсне документације
1. Питање заинтересованог лица:
На страни 4. конкурсне документације, у датој табели, у колони „време изршења услуге“, наведени
су датуми из 2017. и 2018. године, а Јавна набавка се односи на период 2019-2020. година.
1.Одговор комисије наручиоца:
С обзиром на очигледну техничку грешку у оквирним датумима за предметне услуге на годишњем
нивоу, Комисија ће извршити измену конкурсне документације.
2. Питање заинтересованог лица:
На страни 14. документације, у оквиру додатних услова, у поглављу III, став 1.2, тачка 2) –
кадровски капацитет, тражи се 40 радно ангажованих лица са завршеном обуком за полагање
стручног испита за вршење послова приватног обезбеђења, од којих најмање 20 са важећом
лиценцом. У складу са одредбама Закона о приватном обезбеђењу, сва лица радно ангажована на
пословима приватног обезбеђења, МОРАЈУ поседовати важећу Лиценцу за вршење основних
послова службеника обезбеђења, што значи да Уверење о завршеној обуци за полагање стручног
испита за вршење послова приватног обезбеђења, не може бити услов за службеника обезбеђења.
2. Одговор комисије наручиоца:
Комисија ће одговор дати кроз измену конкурсне документације.
3. Питање заинтересованог лица:
На страни 20. документације, под тачком 10 – финансијско обезбеђење, тражи се средство
финансијског обезбеђења-банкарска гаранција и за Оквирни споразум и за појединачне Уговоре,
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што је дуплирање банкарске гаранције, с обзиром да се Оквирни споразум односи на обе године,
те би, на тај начин свака уговорна година била покривена дуплом банкарском гаранцијом.
3. Одговор комисије наручиоца:
Комисија ће одговор дати кроз измену конкурсне документације.
Чланови комисија Наручиоца за јавну набавку услуга ЈНО 02/19
У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН објавити на:


Порталу јавних набавки;



интернет страници Наручиоца.
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