Комисија Привредног друштва Арена Београд д.о.о. образована за јавну набавку број
ЈН 3/18: Услуга физичко-техничког обезбеђења и противпожарне заштите комплекса
„Штарк Арена“, на основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Службени
гласник РС“, број 68/15) објављује одговор на захтев за додатним информацијама и
појашњењима у предметном поступку јавне набавке.
1. У додатним условима наводите следеће: Да организација поседује минимум један од
Система за електронску верификацију присуства службеника обезбеђења у реалном
времену којим се одређује учесталост патролирања и присутност на местима која су од
виталног значаја за Наручиоца. Систем мора имати могућност израде извештаја о
обиласцима (дневни, недељни, месечни) и мора испуњавати минимум следеће
карактеристике:
- Праћење извештавања о инцидентима у реалном времену;
- Праћење активности радника обезбеђења у реалном времену;
- Праћење активности патролирања у реалном времену;
- Извештавање о догађајима и активностима у реалном времену;
- Геолоцирање у реалном времену
Питање: Захтевање оваквог система у јавној набавци требало је да прати ваше
истраживање тржишта по питању постојања овог система у нашој земљи. Овакав уређај
у земљи Србији не постоји. Не постоји фирма која га продаје. Једино што постоји јесте
апликација која се инсталира на телефон. Не морате да се правдате и да убеђујете како
овакав уређај постоји, кад га једноставно нема. Наше питање гласи. Како не постоји
овај уређај у земљи да се купи да ли прихвате апликацију (која је софтверско решење,
значи опет је неки систем) која ће се инсталирати на телефону и која има све горе
наведене карактеристике???
ОДГОВОР: Наручилац је у циљу истраживања тржишта у дужем временском
периоду вршио праћење јавних набавки које су расписивали други наручиоци за
исти предмет јавне набавке. Овим видом истраживања тржишта наручилац је
дошао до закључка да већи број потенцијалних понуђача поседује један од
Система за електронску верификацију присуства службеника обезбеђења у
реалном времену, односно, да овакви системи постоје и у употреби су на нашем
тржишту, те наручилац сматра да се у потпуности придржавао Члана 10 – Начело
обезбеђивања конкуренције.
Наручилац неће одбити понуду понуђача уколико понуђач достави одговарајући
доказ (каталог или проспект или техничку спецификацију произвођача опреме) да
опрема (добро) коју поседује, на суштински једнак начин испуњава захтеване
карактеристике постављене датим условом, па је из тог разлога и навео у

постављеном услову да понуђач „поседује минимум један од Система за
електронску верификацију присуства службеника обезбеђења у реалном
времену...“
2. У додатним условима наводите следеће: Да од 40 радника:
-- 15 радника од оквирно 40, потребно је да поседују Потврду/Сертификат о завршеном курсу
из контрадиверзионе обуке за руковање рендгенским уређајима и метал –детекторским
вратима,
Сертификат мора бити издат од произвођача уграђених рендгенских уређаја и метал –
детекторских врата, компаније која је уградила рендген уређаје и метал –детекторска врата
на објекту „Штарк Арена“ или МУП-а,
- 10 радника од оквирно 40, потребно је да поседују Потврду/Сертификат о завршеној обуци
за руковање стабилним системом за дојаву и гашење пожара воденом маглом – тип „
Ултрафог“ истог или сличног као што је инсталиран у објекту Наручиоца. Сертификат мора
бити издат од произвођача уграђеног система, компаније која је инсталирала систем за
дојаву и гашење пожара воденом маглом – тип „Ултрафог“ на објекту „Штарк Арена“ или
овлашћене институције за издавање сертификата,
- 10 радника од оквирно 40, потребно је да поседују Потврду/Сертификат о завршеној обуци
за руковање противпожарном централом - тип МЦУ 211 за дојаву и гашење пожара.
Сертификат мора бити издат од произвођача уграђеног система или званичног
дистрибутера у Републици Србији,
Питање:
1. Фирма која је уградила опрему Смит Хајман већ дуже време не врши ове обуке.

Све рендгенске урађаје које је ова фирма испоручила рецимо судовима обуку
раде или БИА или Пета управа МУП-а. Пошто нема више могућности да се од
горе поменуте фирме добије сертификат о курсу изволите избацити овај услов.
Јер осим две постојеће фирме које су држале обезбеђење Београдске Арене и
које су преузеле људе који имају тај сертификат од још пре 9 година, више нико
у земљи Србији такве обучене људе нема. Такође напомињемо да већ дуже
време рендгенски уређаји нису у функцији. Пошто не постоји могућност обуке
да ли ће те избаците захтевани услов?
2. За систем за дојаву и гашење пожара воденом маглом – тип „Ултрафог“ зашто
нам правите додатне трошкове обуке радника за посао који нисмо ни добили?
Да ли постоји проблем да након добијања уговора фирма која је добила посао
запослене обучи на овом систему имајући у виду да обука траје 2-3 сата?
Оволико траје обука компаније која је уградила овај систем.
3. Потврду/Сертификат о завршеној обуци за руковање противпожарном
централом - тип МЦУ 211 за дојаву и гашење пожара. Да ли постоји проблем да
након добијања уговора фирма која је добила посао запослене обучи на овом
систему имајући у води да обука траје 2 сата?

ОДГОВОР:
На питање под 1.
Наручилац је дати услов поставио у складу са својим реалним потребама и на
основу претходне провере могућности доказивања датог услова а у циљу
обезбеђивања што веће конкуренције, те у том смислу Наручилац остаје при
захтевима из конкурсне документације.
На питање под 2. и 3.
С обзиром да би било каква грешка у пружању услуге могла да изазове
катастрофалне последице по запослене као и присутна лица у и око објекта ( а
којих у неким моментима има преко 18.000) у циљу избегавања било каквих
импровизација и евентуалности од стране понуђача након потписивања уговора,
наручилац потпуно јасно постављеним условом и начином доказивања услова
захтева од понуђача да докаже да је кадровски спреман, способан и обучен да
одговори захтевима посла.

У складу са чланом 63. ЗЈН одговори су објављени су на Порталу јавних набавки
и на интернет страници Наручиоца. Овај допис је саставни део конкурсне
документације за предметну јавну набавку.

Комисија за ЈН 3/18

