Предмет: Објашњење Јавне набавке број 96/15, чији је предмет набавке Обука 47
припадника Службе ФТО за добијање лиценце по програму за вршење послова
физичко-техничке заштите лица и имовине и одржавање реда на спортским
приредбама, јавним скуповима и другим местима окупљања грађана-рад са
оружјем.
Захтев за појашњење:
Питање број 1.
На страни 10 конкурсне документације, у појашњењу начина пондерисања, у тачки
2. Начин плаћања стоји: „Понуда са најдужим роком плаћања добија максималан
број пондера – 20,00 пондера“.
Молимо да нам појасните да ли ће се пондерисати искључиво једнократно плаћање
у законским роковима или у обзир долази и плаћање на рате, као и како ће се
извршити пондерисање у том случају?
Одговор
Плаћање ће се извршити у законски предвиђеном року након извршене услуге.
Питање број 2.
На страни 10 конкурсне документације у појашњењу начина пондерисања, у тачки
3. Рок за почетак обуке стоји: „Код овог елемента критеријума упоређује се рок за
почетак обуке из понуде међу појединачним поднешеним понудама“....а у следећем
ставу: „понуда са најкраћим роком извршења добија максималан број пондера –
10,00 пондера“ и даље се у појашњењу помиње искључиво рок извршења.
Молимо да појасните да ли се пондерише рок за почетак обуке или рок извршења?
Подпитања:
а) У случају да се пондерише рок почетка обуке, а са обзиром на то да се не зна
када ће се поступак јавне набавке завршити, да ли Наручилац прихвата као рок
почетка обуке формулацију „___(број) дана од дана доношења Одлуке“, као и да ли
треба навести и други термин почетка, са обзиром на то да ће се обука обављати у
две групе (у складу са претходним појашњењем Наручиоца)?
б) У случају да се пондерише рок извршења, а са обзиром на то да је број часова
обуке и број часова дневне обуке прецизно дефинисан законом и подзаконским
актима – укупно 101 час обуке, односно максимално 6 часова дневно, па сходно
томе обука мора да траје минумум 17 наставних дана, молимо да прецизно
појасните како ће се вршити пондерисање?

Одговор
Пондерише се рок за почетак вршења услуге, а рачунаће се од дана потписивања
уговора.
Питање број 3.
На страни 4 конкурсне документације, у тачки 4.2. Додатни услови које понуђач
мора испунити наводите: „Да је понуђач до дана подношења понуде, са захтеваном
Програму успешно спровео стручну обуку и завршни тест службеника обезбеђења
за групу полазника. Као доказ доставити копију планова и термина спровођења
стручне обуке из којих се види да је обука рада са оружјем спроведена“ , а у тачи
4.3. Доказивање испуњености услова наводите: „Референце се доказују изјавом
понуђача о извршеним услугама другим фирмама у периоду од 3 (три) године, са
подацима о вредности извршених услуга, или доставом копија фактура о
извршеним услугама које су предмет ове јавне набавке“
С обзиром на то да су прва Решења МУП-а (којима се привредна друштва која
испуњавају услове за спровођење обуке за вршење послова приватног обезбеђења
овлашћују за обављање ових послова) издата у протеклих 30 дана, као и на то да
један циклус обуке траје најмање 17 наставних дана (плус полагање тестова и
издавање Уверења), молимо да нам одговорите да ли као доказ могу да послуже
потписани Уговори и програми обуке која је у току?
Одговор
Да, могу да послуже потписани Уговори и програми обуке које су у току.

