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Дoдатне инфoрмацијe/пoјашњења број 2
у поступку јавне набавке услуга – услуге обезбеђења, шифра: ОП-3/2019
Наручилац је дана 13.05.2019. године од заинтересованог лица, путем е-маила, примио
Захтев за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације за јавну
набавку услуга – услуге обезбеђења, шифра: ОП-3/2019, у оквиру којих су тражена следећа
појашњења:
Питање: „Поштовани,
На основу члана 63. ЗЈН а пре подношења Захтева за заштиту права, у поступку јавне
набавке услуга приватног обезбеђења ЈН ОП 3/2019 постављамо следеће захтеве за
објашњење и измену конкурсне документације:
1. Молимо Вас да детаљно појасните и образложите разлоге за дефинисање
минималног подлимита у полиси осигурања од одговорности. Тачан тражени износ
подлимита осигурања прошле године стре у истоврсној јавној набавци имали само једну
понуду. Да ли је то циљ?
2. Молимо Вас да детаљно појасните на шта се конкретно односи подлимит
„послодавца“ у „Полиси осигруања од одговорности“. То не постоји као производ на
тржишту осигурања и прошле године стре у истоврсној јавној набавци имали само једну
понуду. Да ли је то циљ?
3. Који је износ за уплату таксе за захтев за заштиту права, будући да немамо
процењену вредност ЈН, па је немогуће исту израчунати?“
На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку сачинила је дана
13.05.2019. године, додатне информације/појашњења, како следи:
Одговор:
Као и у сваком поступку јавне набавке, Наручилац је приликом прописивања
додатних услова водио рачуна да не ограничи конкуренцију и да пропише додатне услове
који нису дискриминаторски и који су у логичкој вези са предметом јавне набавке.
Полисе са дозвољеним подлимитима постоје на тржишту осигурања и у складу су са
Законом о осигурању, за шта су доказ и полисе које су Наручиоцу поднете у понудама
прошле године.
Тврдње о постојању само једне понуде не стоје, имајући у виду да је заинтересовано
лице и само било понуђач у претходном поступку јавне набавке Наручиоца, у коме је било
две понуде, уз исти овај услов, и да су и заинтересовано лице и изабрани понуђач
испуњавали овај услов. Из документације из прошлогодишњег поступка јавне набавке, којом
Наручилац располаже, може се утврдити да заинтересовано лице и даље испуњава овај
услов. Полисе осигурања које је заинтересовано лице доставило прошле године садрже
подлимите, тако да Комисија сматра да не треба да објашњава даље институт подлимита у
осигурању.
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У делу НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА, на страни 17 од 37 конкурсне документације, детаљно су дата упутства у ком
износу се плаћа такса и на који начин се подноси Захтев за заштиту права.
Уколико би заинтересована лица пружила додатне податке и објаснила на који начин
прописани додатни услов ограничава конкуренцију, Комисија за јавну набавку би сигурно
такве наводе узела у обзир и размотрила евентуалну измену услова.
Комисија за јавну набавку још једном напомиње да то што је одбила овај конкретан
захтев, не значи да није отворена за указивање на нелогичности, практичне и правне
проблеме и грешке у конкурсној документацији, као и да је отворена за конструктивне
предлоге за унапређење овог поступка јавне набавке како би се добило што више
квалитетних понуда, али да ти предлози морају бити образложени и поткрепљени
аргументима.
Ово се појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објављује на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца.
Комисија за јавну набавку ОП-3/2019
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