РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
Комисија јавну набавку мале вредности
Број ЈНМВ: IV 04-404-2/9-2017
Датум: 07.06.2017. год.
НОВИ БЕЧЕЈ
Жарка Зрењанина бр. 8.
ПРЕДМЕТ: Захтев за појашњењем и изменом конкурсне документације за припремање понуда за
јавну набавку услуге ангажовања пољочуварске и патролне службе у општини Нови Бечеј“, ЈНМВ број IV
04-404-2/9-2017.
Комисија за јавну набавку услуге ангажовања пољочуварске и патролне службе у општини Нови Бечеј,
која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, број ЈНМВ IV 04-404-2/9-2017, је дана
06.06.2017. примила захтев потенцијалног понуђача за појашњењима и изменом конкурсне
документације.

Poštovani ,
Na strani 7.Konkursne dokumentacije-Tehničke karakteristike nabavke –prilog specifikacije- naveli ste
da je ponuđač u obavezi da obezbedi 2,5 litra goriva dnevno po motociklu i 12,5 litara goriva (ukupno)
za terenska vozila dnaveno , te radi dostavljanja što kvalitetnije ponude potrebna nam je informacija:
1. Koliko motocikala je u upotrebi dnevno ?
Одговор: Дневно у употреби је свих 5 мотоцикала.
2. Ko obezbeđuje motocikle i terenska vozila?
Одговор: Мотоцикле и теренска возила дужан је да обезбеди понуђач што је и описано у
додатним условима у оквиру техничког капацитета понуђача, као и начин доказивања
испуњености тог услова. На страни број 10. конкурсне документације стоји да понуђач ''у
тренутку подношења понуде поседује (у власништву, по основу уговора о закупу или лизингу)
:најмање два теренска возила; најмање 5 мотоцикала”
3. Da li cena goriva ulazi u ukupnu cenu ponude ili se refakturiše na kraju meseca, a na ime
dostavljanja dokaza o utrošku goriva na mesečnom nivou?
Одговор: Цена горива улази у укупну цену понуде.
Na strani 9. i 10. Konkursne dokumentacije – Kadrovski kapacitet naveliste da od 13 lica koji poseduju
licencu Ministarstva unutrašnjih poslova RS za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i
održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana od
kojih najmanje 4 lica za patrolne obilaske koji su obučeni da rukuju tehničkim sistemom AVS
Elektroniks, zatim najmanje 4 lica ima vozačku dozvolu „B“ kategorije i najmanje 5 lica ima vozačku
dozvolu „A“ kategorije
Pitanja :
4. Da li je posredi tehnička greška gde ste naveli da ponuđač ima 4 lica za patrolne obilaske koji su
obučeni da rukuju tehničkim sistemom AVS Elektroniks?
Da li će te promeniti navedeni uslov, obzirom da u dokazima niste tražili da se dokaže da su
zaposleni ponuđača prošli navedenu obuku ?
Одговор: Комисија Наручиоца остаје при траженом додатном услову, да понуђач запошљава
најмање 4 лица за патролне обиласке који су обучени да рукују техничким системом АВС
Електроникс.

Техничка грешка, односно пропуст наручиоца је у вези са овом тачком је што није прецизирао
начин доказивања овог услова.
Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у том делу и додати начин доказивања
овог услова.
Понуђач запошљава најмање 4 лица за патролне обиласке који су обучени да рукују техничким
системом АВС Електроникс што се доказује потписивањем изјаве из члана 75 и 76. Закона о
јавним набавкама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену
копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Поменути додатни услов се доказује достављањем фотокопије важећег сертификата, лиценце,
потврде (или одговарајућег документа) издатог од стране произвођача или овлашћеног
дистрибутера за територију Р.Србије, а којим се потврђује да је лице обучено да рукује
техничким системом заштите АВС Електроникс.
Комисија наручиоца је одлучила да усвоји овај предлог за измену конкурсне документације
те на страни број 11. уместо
„Кадровски капацитет
Да у тренутку подношења понуде запошљава најмање 13 лица који поседују лиценцу
Министарства унутрашњих послова РС за вршење послова физичко-техничке заштите лица
и имовине и одржавање реда на спортским приредбама, јавним скуповима и другим местима
окупљања грађана од којих најмање 4 лица за патролне обиласке који су обучени да рукују
техничким системом заштите АВС Електроникс, затим најмање 4 лица има возачку дозволу
„Б“ категорије и најмање 5 лица има возачку дозволу „А“ категорије.ДОКАЗ- Фотокопија
обрасца М3/А или М/2 или М/А за 13 лица, -Фотокопија личних лиценци за 13 лица
Министарства унутрашњих послова РС за вршење послова физичко-техничке заштите
лица и имовине и одржавање реда на спортским приредбама, јавним скуповима и
другим местима окупљања грађана- Фотокопије возачке дозволе „А “ категорије за 5
лица која су запослена код понуђача- Фотокопије возачке дозволе „Б “ категорије за 4
лица која су запослена код понуђача“
Сада стоји:
„Кадровски капацитет
Да у тренутку подношења понуде запошљава најмање 13 лица који поседују лиценцу
Министарства унутрашњих послова РС за вршење послова физичко-техничке заштите лица
и имовине и одржавање реда на спортским приредбама, јавним скуповима и другим местима
окупљања грађана од којих најмање 4 лица за патролне обиласке који су обучени да рукују
техничким системом заштите АВС Електроникс, затим најмање 4 лица има возачку дозволу
„Б“ категорије и најмање 5 лица има возачку дозволу „А“ категорије.ДОКАЗ- Фотокопија
обрасца М3/А или М/2 или М/А за 13 лица, -Фотокопија личних лиценци за 13 лица
Министарства унутрашњих послова РС за вршење послова физичко-техничке заштите
лица и имовине и одржавање реда на спортским приредбама, јавним скуповима и
другим местима окупљања грађана- Фотокопије возачке дозволе „А “ категорије за 5
лица која су запослена код понуђача- Фотокопије возачке дозволе „Б“ категорије за 4
лица која су запослена код понуђача- Фотокопије важећег сертификата, лиценце,
потврде (или одговарајућег документа) за најмање 4 лица издатог од стране
произвођача или овлашћеног дистрибутера за територију Р.Србије, а којим се
потврђује да је лице обучено да рукује техничким системом заштите АВС
Електроникс.“

5. Obzirom na postavljeno pitanje po rednim brojem 2. Ukoliko Vi obezbeđujete motocikle i
terenska vozila , potrebna nam je informacija koje su zapremine motora motocikala , obzirom da
motociklima do 49 cm3 može upravljati i lice sa „B“ kategorijom koje je polagalo vozački ispit
po starom zakonu ?
Ukoliko su motori motocikala zapremine preko 49 cm3 podrazumeva se da će izabrani ponuđač
angažovati lica koja poseduju licencu MUP-a za obavljanje poslova fizičko-tehničke zaštite i
dozvolu sa „A“ kategorijom.
Da li će te promeniti navedeni uslov odnosno da 4 lica imaju vozačku dozvolu „A“ kategorije?
Одговор: Понуђач је дужан да обезбеди мотоцикле. Мотоцикли морају бити запремине преко 49
цм3, те је за управљање поменутим мотоциклима неопходна возачка дозвола „А“ категорије.
Неопходно је да укупно 5 лица поседују овакву возачку дозволу (како је назначено на страни 10
конкурсне документације).
Наведено појашњење и измењену конкурсну документацију, Наручилац ће поставити на Портал ЈН и
интернет страници Наручиоца.

ПРЕДМЕТ: Захтев за појашњењем и изменом конкурсне документације за припремање понуда за
јавну набавку услуге ангажовања пољочуварске и патролне службе у општини Нови Бечеј“, ЈНМВ број IV
04-404-2/9-2017.
Комисија за јавну набавку услуге ангажовања пољочуварске и патролне службе у општини Нови Бечеј,
која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, број ЈНМВ IV 04-404-2/9-2017, је дана
07.06.2017. примила захтев потенцијалног понуђача за појашњењима и изменом конкурсне
документације.
Молим Вас да извршите измене у конкурсној документацији за јавну набавку ЈАВНА НАБАВКА –
НАБАВКА УСЛУГЕ АНГАЖОВАЊА ПОЉОЧУВАРСКЕ И ПАТРОЛНЕ СЛУЖБЕ У ОПШТИНИ НОВИ
БЕЧЕЈ, Јавна набавка мале вредности бр. ЈНМВ IV 04-404-2/9-2017, а у складу са чланом 63. Закона о
јавним набавкама.
1) У тендерској документацији на страни бр 10, Наручилац наводи следеће:

- технички капацитет
1) Да у тренутку подношења понуде поседује (у власништву, по основу уговора о
закупу или лизингу) :
најмање два теренска возила;
најмање 5 мотоцикала;
најмање 6 индивидуалних ГПС-уређаја
најмање 6 уређаја за фотографисање (фотоапарат, телефон и сл.)
најмање 6 уређаја за снимање (фотоапарат, телефон, видео-камера и сл.)
Систем за верификацију и контролу патролних обилазака отворених простора и
објеката (чекинг систем)
Персонални уређач (ГПС/ГПРС) за праћење са панк тастером и аудио
комуникацијом.
Затим, Наручилац на страни бр. 11, тендерске документације описује како се
доказује испуњеност услова за технички капацитет и наводи следеће:
Да у тренутку подношења понуде поседује (у власништву, по основу уговора о
закупу или лизингу) :
најмање два теренска возила;

најмање 5 мотоцикала;
најмање 6 индивидуалних ГПС-уређаја
најмање 6 уређаја за фотографисање (фотоапарат, телефон и сл.)
најмање 6 уређаја за снимање (фотоапарат, телефон, видео-камера и сл.)
најмање 6 двогледа
најмање 6 батеријских лампи
Систем за верификацију и контролу патролних обилазака отворених простора и
објеката (чекинг систем)
Персонални уређач (ГПС/ГПРС) за праћење са панк тастером и аудио
комуникацијом.
Да ли је Наручилац случајно навео да је неопходно доставити инвентарску листу за
најмање 6 двогледа и најмање 6 батеријских лампи, а што се не захтева на страни 10
конкурсне документације-технички капацитет?
Одговор: Комисија наручиоца усваја примедбу потенцијалног понуђача и измениће
конкурсну документацију ради усаглашавања услова, те се на страни број 10. конкурсне
документације
- технички капацитет
1) Да у тренутку подношења понуде поседује (у власништву, по основу уговора о
закупу или лизингу) :
најмање два теренска возила;
најмање 5 мотоцикала;
најмање 6 индивидуалних ГПС-уређаја
најмање 6 уређаја за фотографисање (фотоапарат, телефон и сл.)
најмање 6 уређаја за снимање (фотоапарат, телефон, видео-камера и сл.)
Систем за верификацију и контролу патролних обилазака отворених простора и
објеката (чекинг систем)
Персонални уређач (ГПС/ГПРС) за праћење са панк тастером и аудио
комуникацијом.“
„

Допуњује и гласи:
„ - технички капацитет

1) Да у тренутку подношења понуде поседује (у власништву, по основу уговора о
закупу или лизингу) :
најмање два теренска возила;
најмање 5 мотоцикала;
најмање 6 индивидуалних ГПС-уређаја
најмање 6 уређаја за фотографисање (фотоапарат, телефон и сл.)
најмање 6 уређаја за снимање (фотоапарат, телефон, видео-камера и сл.)
најмање 6 двогледа
најмање 6 батеријских лампи
Систем за верификацију и контролу патролних обилазака отворених простора и
објеката (чекинг систем)
Персонални уређач (ГПС/ГПРС) за праћење са панк тастером и аудио
комуникацијом. “
Даље, да ли је неопходно да понуђач поседује посебно 6 уређаја за снимање (фотоапарат, телефон,
видео-камера и сл), а која истовремено бележе видео запис и праве фотографије, затим
посебно 6 уређаја за фотографисање (фотоапарат, телефон и сл) или је довољно да поседује 6
уређаја која врше истовремено тражене функције (видеозапис и фотоапарат)?

Одговор: Довољно је да потенцијални понуђач поседује 6 уређаја који врше истовремено тражене
функције односно видео-записе и фотоапарат.

Даље, Наручилац захтева да понуђач поседује најмање 6 индивидуалних ГПС-уређаја,
Систем за верификацију и контролу патролних обилазака отворених простора и
објеката (чекинг систем) и Персонални уређај (ГПС/ГПРС) за праћење са панк
тастером и аудио комуникацијом. Како савремене технологије напредују сваки дан,
тако и захтевани уређаји данас садрже све ове описане функције заједно. Па да ли је
онда довољно да понуђач поседује 6 уређаја који су истовремено (ГПС/ГПРС) уређаји
са системом за верификацију и контролу патролних обилазака са панк тастером и
аудио комуникацијом?
Одговор: Довољно је да потенцијални понуђач поседује 6 уређаја који су истовремено
(ГПС/ГПРС) уређаји са системом за верификацију и контролу патролних обилазака са
панк тастером и аудио комуникацијом.

Наведено појашњење и измењену конкурсну документацију, Наручилац ће поставити на Портал ЈН и
интернет страници Наручиоца.

Комисија
___________________

