





Broj: 2434/4-ц
07.11.2018. године

Поступајући у складу са чл. 63. и чл. 20. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) обавештавамо вас да је потенцијални понуђач у ЈН 13/18- Набавка опреме за видео надзор, са уградњом, за ДБ Сопот и ДБ Овча поставио следећа питања и сугестије:

1. У обавештењу о продужењу рока навели сте да се рок помера са 09.11.2018, на 14.11.2018., али не и сатницу до које конкурсна документација Вам може бити уручена (без обзира на начин доставе).
2. Сходно Закону о приватном обезбеђењу само онај ко има лиценцу може да уграђује системе за заштиту.
Чл. 8 овог Закона наводи да „ Послове приватног обезбеђења могу вршити правна лица, предузетвици и физичка лица који имају лиценцу за вршење послова приватног обезбеђења.
Молимо Вас да коригујете у том смислу конкурсну документацију ( у делу допунских услова) и поступите сходно Закону који регулише ову област“.


ОДГОВОР:
Комисија за ЈН 13/18 – добра - Набавка опреме за видео надзор, са уградњом, за ДБ Сопот и ДБ Овча, размотрила је питања и сугестије и закључила следеће:
1. Комисија је на Законом предвиђен начин извршила допуну и измену Конкурсне документације и објавила на Порталу УЈН и на интернет страници Наручиоца – Измењену конкурсну документацију број 2432/4-б.
На страни 7/33 јасно је назначено време за доставу понуда и време када је планирано отварање истих т.ј. „ Понуда се сматра благовременом уколико је примљена и оверена печатом пријема од стране Наручиоца, без обзира на начин на који је послата, до 10:00 часова_14.11.2018. године “ .

2.  Комисја за ову јавну набавку је уважила примедбу потенцијалног понуђача и у том смислу извршила измену у Конкурсној документацији на страни 4/33 тако што је у УСЛОВИМА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА додала тачку 4 која гласи:
„ 4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) и то:
 Лиценцу за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавања система техничке заштите и обуке корисника усклађене са Законом о приватном обезбеђењу Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр.104/2013 и 42/15), издату од Министарства унутрашњих послова) “.
Обавештавамо понуђаче да се рок за подношење понуда са 14.11.2018. година помера на 19.11. 2018. године до 10:00 часова због тога што је вршена измена и допуна Конкурсне документације
 ( измењено на страни 7/33).
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