ПИТАЊЕ:

Одговор
1. Питања су тенденциозна и полазе од погрешне претпоставке да послови
физичко-техничког и противпожарног обезбеђења немају везе са пословима у вези ванредних
ситуација.
Закон о ванредним ситуацијама јасно препознаје привредне субјекте из области
приватног обезбеђења:
„оспособљена правна лица су привредна друштва и друга правна лица која су
оспособљена и опремљена за заштиту и спасавање, као што су... привредни субјекти из области
приватног обезбеђења,... и други субјекти од значаја за заштиту и спасавање".
Управа за зеједничке послове републичких органа (у даљем тексту: Наручилац) је
субјект система заштите и спасавања Републике Србије.
Закон о ванредним ситуацијама предвиђа обавезе субјеката система заштите и
спасавања те између осталог предвиђа:
„ мере заштите у случају непосредне опасности од елементарних непогода и
других несрећа ... обухватају ... распоређивање људства и технике на најугроженија подручја,
планирање учешћа полиције, Војске Србије и других снага, посебне мере физичког обезбеђења
потенцијално угрожених објеката... и друге мере"
Наведене одредбе јасно указују на везу Наручиоца као субјекта система заштите
и спасавања и привредног субјекта који обавља послове физичко-техничког и противпожарног
обезбеђења.
Како је Наручилац у обавези да:
„ ...планирају се превентивне и оперативне мере за спречавање и умањење
последица елементарних нелогода, техничко-технолошких несрећа - удеса и катастрофа, као и
снаге и средства субјеката система заштите и спасавзња, њихово организовано и координирано
ангажовање и деловање у ванредним ситуацијама у циљу заштите и спасавања људи,
материјалних и културних добара и обезбеђења основних услова за живот." потребно је да
понуђач (извршилац услуге) има стручно лице са лиценцом из области ванредних ситуација како
би се успешно извршиле све обавезе које Закон налаже.
Како су једино лица са лиценцом за процену ризика у ванредним ситуацијама
компетентна, не само за израду процене ризика у ванредним ситуацијама и планова заштите и
спасавања, већ и друге послове који непосредно проистичу из ових докумената, неопходан је и
потпуно оправдан услов да правно лице које пружа услуге физичко-техничког и противпожарног
обезбеђења у траженом обиму, има лице са лиценцом за процену ризика у ванредним
ситуацијама.
2. Што се тиче система за електронску верификацију радника у реалном времену
Наручилац остаје при својим захтевима. Поседовање оваквог система омогућава извештавање,
верификацију и контролу услуга обезбеђења.
3. У погледу броја возила Наручилац остаје при захтеву из конкурсне
документације. Путничка возила су намењена за извршење послова контроле пружања услуга
предметне јавне набавке, а за Наручиоца је битно да понуђач има расположив технички
капацитет да адекватно и у потпуности може да одговори извршењу предмета јавне набавке.
4. Наручилац остаје при захтеву у погледу сертификата о знању енглеског језика
из конкурсне документације. Конкурсном документацијом Наручилац одређује додатне услове
за учешће у поступку јавне набавке у погледу кадровског капацитета на начин како је то
објективно потребно, имајући у виду предмет јавне набавке. Наручилац је тај који опредељује
начин на који се доказује испуњеност додатних услова, па тако и кадровског капацитета, а на
основу кога ће се оценити способност понуђача за извршење уговора који је предмет набавке.

