ЈКП "Погребне услуге"
11000 Београд, Рузвелтова 50
Телефони: Централа: 011/207 1 300 ; Факс: 011/329 1 517; Дежурни центар (0-24): 207 1 333 и 207 1 377;
E-mail: kontakt@beogradskagroblja.rs..

Број: 5777-5/2015
Београд, 28.05.2015. године

ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним информацијама или појашњењима за јавну
набавку велике вредности бр. НВВ-6/2015, набавка
услуге – Физичко техничко обезбеђење.
Примљена су питања потенцијалних понуђача од 25.05.2015. године, достављена Е-mailom,
следећег садржаја:

1. Молимо Вас да у вези са наведеном јавном набавком, додатно нам појасните следеде :
На страин 18, конкурсне документације тачка 3.6. навели сте да уколико понуду подноси
група понуђача, додатне услове испуњавају заједно осим сертификата СРПС:А.Л2.002
који је оцењен оценом 5, који мора да достави свако од чланова групе понуђача.
Сматрамо да је овај услов дискриминаторски И молимо Вас да још једном преиспитате
Ваш захтев када је ова тачка из конкурсне документације у питању И појасните нам
зашто је неопходно да свако од понуђача у заједничкој понуди мора да има наведени
сертификат И то оцењен оценом 5.
2. Навели сте да тражите РАТЕЛ и радио станице као средства комуникације. Напомињемо
да се средства комуникације могу остварити и путем мобилне телефоније. Тако да овај
услов није неопходан. Moлимо Вас да размотрите ову могућност комуникације.

У вези с тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
број:124/2012) а у складу са конкурсном документацијом, Комисија даје
ОДГОВОР
1. Наручилац је сходно члану 76. Закона о јавним набавкама, дефинисао све додатне услове
које морају да испуне понуђачи како би могли да учествују у овом поступку јавне
набавке, а где је као један од њих дефинисао да понуђачи морају да поседују сертификат
СПРС:А.Л2.002 који је оцењен оценом 5, а све у складу са предметом јавне набавке,
значајем ове набавке за наручиоца, као и потребама наручиоца.
С друге стране, наручилац је сходно члану 81 став 2 ЗЈН-а, дефинисао које додатне услове
понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно, а које мора испунити сваки понуђач из
групе понуђача, а све у складу са предметом јавне набавке, значајем ове набавке за
наручиоца и потребама наручиоца, а имајући у виду и чињеницу да ће понуђачи из групе
понуђача уколико буду изабрани, заједнички извршавати уговор односно предмет јавне
набавке, те да би другачије дефинисање начина испуњавања овог додатног услова од
стране групе понуђача било у супротности са одредбама ЗЈН-а а поготову начелом

једнакости понуђача (у случају групе понуђача сваки њен учесник је понуђач као што су
то и други понуђачи који учествују самостално, тако да између њих не сме бити разлика
што се тиче овог додатног услова).
Наручиоцу је битно да добије понуђача/даваоца услуге са најбољим квалитетом услуге
који пружа а који је предмет јавне набавке и који се доказује траженим сертификатом
СРПС:А.Л2.002 који је оцењен са оценом 5, и то без обзира да ли понуђач наступа
самостално или се ради о понуђачима који наступају у групи понуђача а који ће сваки за
себе извршавати прецизно одређени део предмета јавне набавке(уговора) и према
наручиоцу одговарати неограничено солидарно, а што се дефинише споразумом о
заједничком наступу сачињеним у складу са ЗЈН-а и конкурсном документацијом.
2. Радио станице су неопходне због тога што мобилни телефони немају домет на сваком
делу сваког објекта и због тога што радио станице омогућују брзу и истовремену
комуникацију са свим извршиоцима а мобилна телефонија такву могућност нема.
Дозволе РАТЕЛ су неопходне јер је то једино надлежно тело за издавање дозвола за
коришћење радио станица.

Комисија за јавну набавку

