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Предмет: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку мале врдности
обезбеђења, ЈНМВ 01/20.

– Услуге

На адресу наручиоца је 12.02.2020.г. примљен захтев број 04-406 за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације следеће садржине:

Питање: Na osnovu člana 63. ZJN a pre podnošenja Zahteva za zaštitu prava, u postupku javne
nabavke usluga privatnog obezbeđenja JNMV 01/2020 postavljamo sledeće zahteve za
objašnjenje i izmenu konkursne dokumentacije:
Kao oprobani instrument nameštanja javnih nabavki na teritoriji Grada Vranja, u
dodatnim uslovima ste predvideli da u pogledu tehničkog kapaciteta ponuđač poseduje
kontrolni centar na teritoriji Grada Vranja, međutim, kao ponuđači nećemo više dozvoliti
ovu teritorijalnu diskriminaciju i favorizovanje lokalnih ponuđača.
U nastavku sledi zakonska osnova za izmenu konkursne dokumentacije (koja će svakako
biti osnov i za Zahtev za zaštitu prava ukoliko ne postupite po članu 63. ZJN), ali smo pre
toga dužni da napomenemo da kontrolni centar služi za prijem i obradu signala i
informacija, da je u njemu previđeno neprekidno dežurstvo bez mogućnosti izlaska na
teren i da zbog svega toga njegova lokacija može biti i na Vrškoj čuki, pa je samo za laike
prihvatljiva zamena teza institut kontrolnog centra vezivati za institut patrolnog tima sa
dva službenika obezbeđenja i vozilom na teritoriji Vranja, gde može biti važna brzina
intervencije na terenu.
Članom 10. Stav 1. tačka 7. Zakona o privatnom obezbeđenja predviđeno je da licencirani
pružalac usluga mora imaju sopstveni ili ugovoreni Kontrolni centar ako pružaju usluge
fizičko-tehničke zaštite ili obezbeđenja transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki.
Članom 12. Zakona o javnim nabavkama predviđeno je da Naručilac ne može da određuje
uslove koji bi značili nacionalnu, teritorijalnu, predmetnu ili ličnu diskriminaciju među
ponuđačima, niti diskriminaciju koja bi proizlazila iz klasifikacije delatnosti koju obavlja
ponuđač.
Dakle, kako je po pozitivnim odredbama Zakona o priavnom obezbeđenju potrebno da ponuđač
ima 1 kontrolni centar, a po Zakonu o javnim nabavkama ne možete vršiti teritorijaln
diskriminaciju ponuđača na osnovu toga gde se taj kontrolni centar nalazi, zahtevamo da izvršite
izmenu konkursne dokumentacije.
Posebno je sporan način dokazivanja posedovanja spornog kontrolnog centra, i to kroz Zapisnik
MUP-a o izvršenom inspekcijskom nadzoru, gde ponuđač ne može na osnovu Zakona o
inspekcijskom nadzoru uticati da li će, gde i kada, nadležni organi vršiti inspekcijski nadzor.

Ukoliko nastavite da kršite osnovna načela jednakosti ponuđača, odnosno ne izmenite
konkursnu dokumentaciju, podnećemo Zahtev za zaštitu prava sa istim ovim
argumentovanim obrazloženjem, kako više nikada nikome ne bi palo na pamet da na
ovakav transparentan način, vređajući struku ali i našu inteligenciju, pokuša da zamenom
teza namešta lokalne javne nabavke.
Na osnovu Rešenja Republičke komisije za zaštitu prava broj 4-00-119/2019
obrišete diskriminatorski uslov za kontrolni centar na teritoriji Grad Vranja kojim
favorizujete lokalnog ponuđača.
Prilog: Rešenje Republičke komisije za zaštitu prava broj 4-00-119/2019 .
Одговор: Наручилац је предвидео као додатни услов – технички капацитет у складу са ЗЈН под
тачком 2.1. поседује минимум 1 оперативно-диспечерски центар који ради 24 сата, 365 дана
годишње и налази се на територији Републике Србије и интервентни тим по дојавном сигналу
са најмање два радника обезбеђења који се налази на територији града Врања.
Што је јасно дефинисано да понуђач поседује контролни центар који се налази било где на
територији Републике Србије а да интервентни тим по дојавном сигналу буде на територији града
Врања где је, како и сами наводите, важна брзина интервенције. Сигурно нећемо чекати како Ви
кажете да интервентни тим дође из Врашке чуке како би интервенисали у кризним ситуацијама.
Наручилац није прекршио члан 63 ЗЈН.
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