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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) Наручилац Градска управа града Сомбора доноси,

Одговор на питање, измена и појашњење конкурсне документације
за јавну набавку у отвореном поступку услуга - Услуга физичког обезбеђења и
одржавање хигијене у објектима Градске управе града Сомбора, обликовано по
партијама
ЈН 404-13/2016-IХ

Питање:
У складу са чланом 20. и 63. став 2. ЗЈН, захтевамо брисање додатног услова да се
контролни центар налази у Сомбору, јер исти представља територијалну дискриминацију
(даљинска комуникација коју контролно-оперативни центар успоставља може бити и са
Бабиног Зуба), па је овај зајтев супротан члану 10. и 12. ЗЈН јер територијалном
дискриминацијом ограничава конкуренцију и није у логичној вези са јавном набавком.

Појашњење и одговор на питање:
Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 8/78, додатни услов,
тачка 2. „УМЕСТО“ текста: „Поседује најмање 12 комада средстава везе који су умрежени
(мобилни и/или фиксни телефони и/или ручне радио станице) и да располаже пословним
простором, односно да поседује оперативно - диспечерски центар у Сомбору, који
функционише непрекидно (00-24), за потребе извршења послова предметне јавне набавке код
Наручиоца“, и која се замењује страном 8а/78 која ГЛАСИ: „Обавезује се понуђач да
уколико буде одабран за извршиоца, да пре потписивања уговора достави доказе о
поседовању односно располагању са најмање 12 комада средстава везе који су умрежени
(мобилни и/или фиксни телефони и/или ручне радио станице) и пословним простором,
односно оперативно - диспечерским центром у Сомбору, који функционише непрекидно (0024), за потребе извршења послова предметне јавне набавке код Наручиоца.
Доказ: У фази понуде попуњена Изјава о техничком капацитету из конкурсне
документације.
Одложени доказ за изабраног понуђача: Плаћени последњи рачуни или одговарајући
други докази (нпр. уговори...) о поседовању односно располагању траженог техничког
капацитета (12 комада средстава везе и пословни простор, односно оперативно - диспечерски
центар)

Наручилац је предвидео да у поступку давања понуда, понуђач доказује испуњеност
техничког капацитета попуњавањем Изјаве, а да одабрани понуђач пре потписивања уговора
доставља доказе да поседује, односно располаже траженим техничким капацитетом.
Надамо се да је овом изменом ако је било дилеме, она сада разјашњена.
Наручилац свакако остаје при ставу, а у складу са чланом 9. став 1. Закона о јавним
набавкама, да је неопходан оперативно - диспечерски центар имајући у виду сврху јавне
набавке и намену објеката који се обезбеђују.
Не стоји запажање да је захтев за располагањем оперативно - диспечерског центра у
Сомбору дискриминаторски услов ни по којем од критеријума, ни по питању техничке
спецификације, ни по питању умањења конкурентности, ни по питању територијалне
припадности јер:
- Закон о приватном обезбеђењу („Сл. Гласник РС“ број 104/13) прописује да правно
лице или предузетник које врши послове физичко – техничког обезбеђења има контролни
центар.
- Наручилац ни на који начин не ограничава да конкуришу правна и физичка лица са
седиштем ван територије града Сомбора.

Прилог:
Прилог 1 – Додатни услови

Све додатне информације могу се добити од особе за контакт:
Славица Сузић, 025/468-182, ssuzic@sombor.rs

