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ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.1 

за јавну набавку услуге обезбеђења, ЈН 04/18 

 

Потенцијални понуђачи су поставили следећа питања 

1. Питање: На страни 5/32 конкурсне документације, у Техничкој спецификацији 

стоји да се служба обезбеђења врши у објектима КСЦ, као и на концертима и другим 

манифестацијама. Цена радног сата службеника обезбеђења није иста за редовно 

обезбеђење неког објекта и за обезбеђење концерата и манифестација. Молимо Вас да 

прецизирате, у уговорном периоду, колики је оквирни фонд сати рада редовног 

обезбеђења (на објектима КСЦ), а колики је за обезбеђење концерата и 

манифестација? 

Одговор: Фонд радних сати рада редовног обезбеђења и за обезбеђење концерата биће 

познат након избора најповољније понуде, зато што то зависи од прихваћене цене. 

Вредност уговора може износити највише до износа процењене вредности и зато се 

наручилац одлучио да понуђена цена буде по радном сату. 

2. Питање: На странама 6/32 и 8/32 конкурсне документације, као додатни услов 

за учешће под 2) навели сте да је понуђач у последње три године (2015., 2016. и 2017.), 

успешно реализовао уговоре... Да ли ћете прихватити као испуњен услов ако 

доставимо потврду наручиоца (на износ већи од траженог) из само једне од наведених 

година и само од једног Наручиоца? 

Одговор: Биће прихваћено. 

3. Питање: На страни 12/32 конкурсне документације стоји да је понуда 

благовремена ако стигне до 17.01.2018. године до 12.00 часова. На страни 13/32 

конкурсне документације, као и у позиву за достављање понуда, стоји да је понуда 

благовремена ако стигне до 12.01.2018. године до 13.00 часова. Који је рок за 

достављање понуда? Молимо Вас да измените документацију и ускладите ова два 

датума.? 

Одговор: Направљена је техничка грешка, отварање понуда је 12.01.2018 године у 13:30 

часова, а благовремене су понуде које су примљене 12.01.2018. године до 13 часова. 

4. Питање: На страни 24/32 конкурсне документације, у Моделу уговора, у члану 

2. стоји да је предмет уговора набавка услуге домара. Да ли је у питању грешка? 

Молимо Вас да извршите исправку. 

Одговор: У питању је техничке грешка, и понуђач са којим буде закључен уговор та 

грешка ће бити исправљена у уговору. 

5. Питање: На страни 24/32 конкурсне документације, у Моделу уговора, у члану 

3. треба да упишемо понуђену укупну вредност по спецификацији. Да ли сте мислили 

на цену по радном сату извршиоца? Нигде у конкурсној документацији нисте навели 

колики је укупни фонд сати за уговорни период.. 

Одговор: Потребно је навести цену по радном сату. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


