Сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник Републике
Србије“ број 124/2012, у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у
смислу појашњења конкурсне документације за јавну набавку бр.14/2014, јавне
набавке услуга: Пружање услуга физичког и техничког обезбеђења на објектима
Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи.

Питање бр. 1
Poštovani,
Na strani 16 od 28, konkursne dokumentacije za JN br. 14/2014-Pružanje usluga
fizičkog i tehničkog obezbeđenja na objektima Specijelane bolnice za rehabilitaciju
"Banja Koviljača", tražite da se dostavi dozvola za predmetnu delatnost od MUP-a.
Napominjemo da je nacrt zakona o fto usvojen (nije još počeo da se primenjuje jer nisu
određeni podzakonski akti), takođe u MUPu još uvek nije oformljena komisija koja će biti
zadužena za izdavanje licenci (dozvola), tako da niko od potencijalnih ponuđača ne
može još uvek da poseduje traženi dokaz. Takođe napominjemo, da su odredili rok za
licenciranje 18 meseci.
Molim Vas, da nam ukažete na koju dozvolu ste mislili, da nam navedete tačni naziv
tražene dozvole, ukoliko smo pogrešno razumeli, i traženi dokaz nije onaj o kome smo
gore pisali. Ukoliko jeste, molimo Vas da izmenite konkursnu dokumentaciju.
Unapred zahvalni.

Одговор бр. 1:
С` обзиром на околности које су узроковане почетком примене закона о физичкотехничком обезбеђењу, први став напомене, из Обрасца 3, нa страни 16 конкурснe
докуметације се брише.
Дакле, понуђачи нису у обавези да достављају посебне дозволе за обављање предметне
делатности, од стране МУП. Довољно је да се достави извод из АПР Србије.

Кпмисија за јавне набавке
Специјална бплница за рехабилитацију „Баоа Кпвиљача“
13.06.2014.гпдине

Сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник Републике
Србије“ број 124/2012, у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у
смислу појашњења конкурсне документације за јавну набавку бр.14/2014, јавне
набавке услуга: Пружање услуга физичког и техничког обезбеђења на објектима
Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи.
Питање бр. 2
Poštovana,
P itanje je u vezi konkursne dokumentacije (16/28). Naime, ukoliko se briše rečenica u napomeni:
- Ponuđač, pružalac usluga je u obavezi da ima dozvolu za predmetnu delatnost od nadležnog organa
(MUP RS) i priloži je uz podnetu dokumentaciju;
Bilo bi poželjno da izmenjenu stranu (sa obrisanom rečenicom) objavite na portalu javnih nabavki, jer mi
ne smemo sami da menjamo konkursnu dokumentaciju, kao što ne smemo da udarimo pečat na izjavu
da posedujemo dozvolu koja je bila sporna.
Ili možemo da uz podnošenje ponude dostavimo dokument koji ste nam jutros dostavili e-mailom u
kom naglašavate da se briše rečenica i da samo udarimo pečat kao potvrdu da se slažemo sa izmenom,
da ne bi dužili proces u kom bi ste morali da pomerate i rok.
Unapred zahvalni.

Одговор бр.2

Одговором на питање у вези дозволе МУП, је промењена конкурсна документација и сам
одговор је саставни део конкурсне документације.
Дакле,
Није потребно достављати нови образац понуђачима. Понуђачи треба да попуне
оригинални образац, а Наручилац ће у поступку оцењивања понуда, водити рачуна о
измени конкурсне документације, Обрасца, који је учинио.
Комисија за јавне набавке,
Специјална болница за рехабилитацију “Бања Ковиљача”
13.06. 2014.године

