Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, број 124/12, 15/14 и 68/15), Комисија за јавну набавку
наручиоца Основна школа „Десанка Максимовић“, улица Устаничка
број 246, 11050 Београд, у поступку јавне набавке мале вредности
услуга - Физичко-техничко обезбеђење, редни број набавке 4/15, даје
следећа објашњења Конкурсне документације.
Дана 29.10.2015. године, путем e-maila, Комисија за јавну набавку је
добила следеће питање заинтересованог лица:
1. Пошто желимо да учествујемо на тендеру за физичко техничко
обезбеђење ЈН 4/15, молимо вас за појашњење образца 7 и
7а, где није регулисан период за коначан износ извршених
услуга, те на основу тога се не може попунити образац 7а, коју
треба да нам да Корисник услуга.
ОДГОВОР:
1. У циљу испуњености додатног услова који се тиче пословног
капацитета, односно да је понуђач у периоду не дужем од пет
година од дана објављивања позива за подношење понуда
закључио минимум три уговора за вршење услуге физичкотехничког обезбеђења, у вредности од најмање 1.000.000,00
динара без пдв-а по уговору, наручилац је тражио од понуђача
да достави попуњен Образац 7, Образац 7а и Уговоре са
пратећим анексима. Како се уговори у услугама физичко
техничког обезбеђења, углавном закључују по цени сата
ангажовања извршиоца или на износ процењене вредности
предмета јавне набавке, услед немогућности да се унапред
зна колико ће сати бити ангажован извршилац у објекту, то
наручилац у конкретном случају тражи од понуђача да достави
Образац 7 – у коме ће навести кориснике услуга, Образац 7а –
у коме ће корисник услуга потврдити да је понуђач по уговору,
који је наведен у Образцу 7, извршио услуге у одређеном
износу. Износ извршених услуга, корисник уписује у Образац
7а на основу испостављених рачуна по основу реализованог
уговора. Поред Образаца, понуђач доставља и Уговор закључен
са тим корисником, из кога ће се видети период извршења
услуге. Испуњеност траженог услова ће се ценити на основу
свих достављених расположивих доказа.
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