
ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ 
Сметанина 2 

Београд 

20.07.2018. године 

Број: ЈНМВ 12/2018-100/05 

 

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 за млађе категорије „Дарко Чукић“ у периоду од 08. до 

12. августа 2018 године, број јавне набавке ЈНМВ 12/2018-100, од стране наручиоца Ватерполо савеза 

Србије 

 

А) ПИТАЊА  

 

1) Молимо вас за појашњење конкурсне документације за јавну набавку ЈНМВ 12/2018-100, 

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 500 извршилаца по догађају“. 

С обзиром да сте у оквиру Спецификације услуге на страни 4/30 конкурсне документације 

навели да је за извршење набавке начелно потребно 15 извршилаца по утакмици, молимо вас 

појасните нам да ли је захтевани услов од 500 извршилаца по догађају техничка грешка? 

 

Б) ОДГОВОРИ 

 

1) У питању је техничка грешка, омашком је приликом састављања конкурсне документације 

уместо захтеваних 50 извршилаца, приликом куцања наведено 500 извршилаца. 

Наручилац захтева у тачки 7 следеће: 

„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“. 

С обзиром да је у питању техничка омашка приликом куцања, Наручилац неће вршити 

измену конкурсне документације и одлагање отварања, из разлога кратког рока до почетка 

такмичења. 

Наручилац ће прихватити као валидан доказ тачке 7: 

„Изјаву дату на меморандуму понуђача, оверена печатом понуђача и потписана од стране 

одговорног лица понуђача, којом под пуном материјалном, кривичном и моралном 

одговорношћу изјављује да је у претходне 2 године извршио услугу обезбеђења минимум 7 

(седам) спортских догађаја на којима је ангажовао више од 50 извршилаца по догађају са 

навођењем спортских догађаја и бројем извршилаца по сваком догађају.“ 

 

 

 

Комисија за Јавну набавку 

        Славен Радонић 

 


