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Предмет:
Одговор на питања

Понуђачима
Поштовани,
Поступајући у складу са ЗЈН, на Ваш Захтев за додатним информацијама и
појашњењима конкурсне документације за набавку услуга - за јавну набавку велике
вредности – услуге физичко-техничког обезбеђења
ЈНВВ бр. ЈНВВ-У-01/2019, објављујемо Ваша питања и дајемо одговор на иста:

Питање - констатација:

Поштовани,

На основу Вашег одговора , Ви сте у убавези да обуставити јавну набавку до израде
самог акта о процени ризика у заштити лица имовине и пословања, за предметну јавну
набавку или да одрадите све супротно важећим Законима, Уредбом, и Правилником
које смо Вам доставили у прилогу првог мејлу (очигледно да прилог нисте проследили
правној служби). У предузећу је у току поступка прибављање самог акта - од кад сте
кренули "прибављање" и колико би то требало да траје кад сте у обавези били још 2017
године исти елеборат да израдите и на основу њега распишете јавну набавку ( а не
одокативно).
Један од више разлога за обуставу је : како да потпишемо Уговор за предметну јавну
набавку ако немате одрањен акт , прочитајете измене и допуне Закона о приватном
обезбеђењу и видете колие су казнене одредбе само за тај члан Закона ( још 2017 сте
морали имати одрађен акта-сада је 2019) .
У супротном тражите мишљење МУП Р.Србије или ако хоћете доставићемо Вам и тај
податак.

Милим да потврдите пријем мејла,
Поздрав,

Одговор је следећи:
Поштовани,

- у складу са Законом о јавним набавкама (чл. 3. тачка 5.) потребно је да се као
„заинтересовано лице“ активно легитимишете за предметну јавну набавку
ЈНВВ-У-01/2019 - услуге физичко техничког обезбеђења, односно образложите
Ваш интерес за закључење конкретног уговора и пружите доказ о његовом
постојању (копију акта надлежног органа о регистрацији делатности пружања
услуга физичко техничког обезбеђења- општи речник набавки-79710000- услуге
обезбеђења ) .

Срдачан поздрав
За комисију
Љубиша Парезановић с.р.
директор правног сектора


