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                  Зсл-3

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављено питање за јавну набавку услуга запошљавања

Потенцијални понуђач је поставио питање ради појашњења конкурсне документације за јавну набавку
услуга- услуга запошљавања, редни број набавке II, 404-1-У-11/17, које се односи на следеће:

У вези спецификација радних места молимо Вас да нам објасните радно место портир. Односно да нам
дате спецификацију послова портира. Опис шта све он ради. Ви у тендерској документацији тражите 5
портира, што вероватно подразумева и ноћни рад портира?
 А пошто у нашој номенклатури не постоји радно место портир молимо вас да нам објасните његову
улогу после радног времена градске општине? Како је у питању општина молимо Вас да нам кажете јесу
ли ови портири уствари радници обезбеђења?  Пошто је ваша законска обавеза да имате физичко
обезбеђење јер спадате у групу обавезно обезбеђених објеката по Закону о приватном обезбеђењу
мишљења смо да су ова лица ангажована на пословима физичког обезбеђења.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
1.Послови портира, за чије је обављање потребно ангажовати одређен број извршилаца у поступку
предметне јавне набавке, нису послови физичког обезбеђења. Реч је о следећим пословима:
Вођење евиденције о уласку и изласку из објекта странака, евиденције о уласку и изласку запослених,
обавештавање странака о распореду службених просторија, прима пошту и остале писмене отправке,
прима телефонске позиве и усмерава везу по позивима, обавља и друге послове по налогу руководиоца
групе послова II и Начелника управе у складу са стручним способностима.
2. Број извршилаца је процењен само орјентационо, он може бити већи или мањи од наведеног.
3. Понуђачи који у својој систематизацији/номенклатури немају послове портира, испуњеност услова у
погледу довољног кадровског капацитета за ове послове (најмање за једног извршиоца) могу
доказивати достављањем документације за извршиоце који обављају послове физичког обезбеђења,
будући да је процена наручиоца да лица која су обучена да физички обезбеђују објекте имају довољно
стручне способности и за обављање послова портира.
4. Обављање послова физичког обезбеђења наручилац ће решавати у посебном поступку набавке а у
складу са важећим прописима. Анализа потреба за овом врстом услуга је у току.

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
                                                                                                             Здравко Војновић


