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Кикинда
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник
РС» бр. 124/2012) Комисија за јавну набавку услуге – физичко – техничко обезбеђење за
потребе општине Кикинда доставља

Одговоре на захтев за додатним информацијама
и појашњењима конкурсне документације
Питање:
1.
У каквој су логичкој вези је додатни услов са предметом јавне набавкесертификат за екологију?
Одговор:
Узимајући у обзир да су предмет обезбеђења површине које су под заштитом локалне
самоуправе као еколошке целине ( Велики парк ''Бландаш'', расадник са преко хиљаду
садница и касарна у Кикинди која представља својеврстан парк од значаја за општину
Кикинда) у конкурсној документацији смо навели и услов да Понуђач има важећи
Сертификат о успостављеном систему управљања заштитом животне средине.

Питање:
2.
У каквој су логичкој вези је додатни услов са предметом јавне набавкесертификат о контролисању-техничка заштита?
3.
У каквој су логичкој вези је додатни услов са предметом јавне набавкесертификат о менаџменту из контролног центра?
4.
Питања 2 и 3 су сходно већ траженом сертификату за физичку заштиту који је
логичан јер је то предмет набавке. Да ли сте уопште упознати да је Привредној комори
Србије одузета лиценца за оцењивање(издавање) ових сеертификата? Да ли се слажемо
да су онда ово сертификати од некомпетентних тела сходно члану 3. Закона о
стандардизацији?

Одговор:
Зашто стандард за услуге приватног обезбеђења?
Шта је "контролисање услуга приватног обезбеђења"?
То је оцењивање усаглашености са захтевима српског стандарда СРПС
А.Л2.002:2008 који се односе на следеће врсте:

физичку заштиту,
техничку заштиту,
менаџмент вредностима,
менаџмент из контролног центра,
детективске услуге,
као и на категорије унутар сваке врсте, дефинисане овим стандардом.
Нивои усаглашености који се утврде у току контролисања представљају оцене (од 1 до 5,
односно од најниже до највише) квалитета контролисане услуге.
Шта је сертификат о контролисању?
То је званичан документ који издаје Центар за услуге и посредовање у ПКС, као
контролна организација.
Њиме се потврђује да је контролисана услуга приватног обезбеђења испунила захтеве горе
наведеног стандарда до задовољавајуће мере.
Сертификат се издаје са роком важења од годину дана, а представља објективни ниво
поверења у пружаоца услуге да ће у том периоду пружати кориснику захтевану услугу по
сертификованом квалитету.
Коме је потребан сертификат о контролисању?
пружаоцима услуга приватног обезбедјења, за надметање са конкуренцијом на
тржишту;
корисницима услуга да стекну поверење засновано на уверењу да ће бити задовољене
њихове потребе;
јавним и комуналним предузећима као вредан критеријум за избор понуда при јавним
набавкама;
осигуравајућим друштвима, као доказ способности имаоца сертификата да примени
меру за смањивање ризика по физички интегритет, имовину и пословање на прихватљив
ниво.
Привредна комора Србије је акредитована установа за издавање горе наведених
сертификата. ПКС је у Децембру издала последње сертификате, а тренутно се налази у
фази нове четворогодишње акредитације, те сходно наведеном ништа не спречава
Понуђаче да доставе важеће сертификате.

Питање:
5.
Зашто ова конкурсна документација крстари на набавкама Наручилаца са
територије Кикинде а са оволико кршења одредаба Закона о јавним набавкама и то чл. 10,
12., чл.61.ст.1., чл.76.ст.6. и чл.77. ?
Одговор:
Нисмо упознати са наведеном констатацијом.
Питање:
6.
За шта би била намењена Лиценца безбедности здравља на раду, као додатни
услов?
Одговор:
Обзиром да Понуђач мора у старту имати више од десет запослених према Закону о
безбедности и здрављу на раду захтевамо да Наручилац има у свом кадровском
потенцијалу има лице са положеним стручним испитом или лиценцу за послове
безбедности и здравља на раду.
Питање:
7.

За шта би било намењено уверење заштите од пожара као додатни услов?

Одговор: Ради што ефикаснијег физичко техничког обезбеђења захтевамо да Наручилац у
свом саставу има лице које је положило стручни испит из области заштите од пожара.
Питање:
8.
За шта би било намењено уверење заштите животне средине као додатни услов? Ко
издаје то уверење?
Одговор:
Направљена је техничка грешка, у делу документације која помиње услов стручног испита
из области заштите од пожара случајно је додат појам ( и заштите животне средине).
Измена конкурсне документације биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет
страници наручиоца.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Душан Адамов

