ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ
Сметанина 2
Београд
23.07.2018. године
Број: ЈНМВ 11/2018-99/07
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Поштовани,
У складу са ЗЈН достављамо Вам одговоре на питања једног од понуђача везаних за Јавну набавку
услуга – Услуге обезбеђења међународног турнира „КОМЕН КУП 2018“ за млађе категорије у периоду од
02.08. до 05.08.2018. године, број јавне набавке ЈНМВ 11/2018-99, од стране наручиоца Ватерполо савеза
Србије
А) ПИТАЊА
1) Молимо вас за појашњење конкурсне документације за јавну набавку ЈНМВ 11/2018-99,
страна 6/30 у делу Додатни услови за учешће из члана 76. ЗЈН, под тачком 7 сте навели:
„Понуђач мора да има искуства у обезбеђењу спортских догађаја - да је за период од
претходне 2 (две) године од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу
Управе за јавне набавке у уговореном року и квалитету извршио услугу обезбеђења минимум
7 (седам) спортских догађаја на којима је ангажовао више од 50 извршилаца по догађају“.
Молимо вас за одговор на следеће питање: да ли би понуда била прихватљива уколико би
понуђач доставио као доказ да је у траженом периоду поред спортских имао искустава у
обезбеђивању културних манифестација, јавних скупова и сл.?
Б) ОДГОВОРИ
1) С обзиром да је у питању међународни турнир, а услед догађаја који су се дешавали ранијих
година на спортским догађајима, Наручилац сматра као битан услов за добро извршење
јавне набавке да је Понуђач у последње 2 године од дана објављивања Позива за подношење
понуда на Порталу Управе за јавне набавке у уговореном року и квалитету извршио услугу
обезбеђења минимум 7 (седам) спортских догађаја на којима је ангажовао више од 50
извршилаца по догађају.
Такође, обавештавамо вас да су Законом о спречавању насиља и недоличног понашања на
спортским приредбама ("Сл. гласник РС", бр. 67/2003, 101/2005 - др. закон, 90/2007, 72/2009 др. закон, 111/2009 и 104/2013 - др. закон) утврђене мере за спречавање насиља и недоличног
понашања на спортским приредбама и у вези са спортским приредбама, као и обавезе
организатора и овлашћења надлежних органа у спровођењу тих мера. Чл 8. и 8а. Закона,
регулисане су мере које се предузимају на спортским приредбама. Из свега наведеног
сматрамо да искуство на обезбеђивању спортских догађаја је важан услов којим наручилац
са сигурношћу може очекивати да ће добити адекватну услугу.
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