
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Назив подносиоца захтева за заштиту права (назив, адреса и матични број):

Остале информације:

Лице за контакт:

Врста поступка јавне набавке: 

Фаза поступка јавне набавке у којој је 
поднет захтев за заштиту права:
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	Text4: Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Набавка услуге: - услуге обезебеђења  - 79710000  -  ЈН бр.10/13. Опис потребних услуга:Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије “Југоисток” д.о.о. Ниш (у даљем тексту: Наручилац) исказује потребе за пружањем наведених услуга, на одређено време, и то: Услуге (послови) физичко-техничког обезбеђења обухватају:-    физичко-техничко обезбеђење објеката,- контрола улаза/излаза лица у објекат; вођење евиденције и дневни обилазак објеката зграде на свака 2 сата, уз контролу лица; - послове праћења и контроле изласка и уласка возила у круг објеката (вођење евиденције о уласку-изласку запослених код наручиоца посла, моторних возила, материјалних средстава);- спречавање напада на објекат који се обезбеђује, лица и имовину у њему, као и удаљавање лица која ометају процес рада код наручиоца и ремете рад и ред у објектима;- посебно обезбеђење запослених лица код наручиоца која су задужена за манипулацију готовим новцем (шалтерски радници, благајници и сл) и спречавање физичког напада на таква лица, као и удаљавање лица која ометају процес рада код наручиоца и ремете рад лица која су задужена за манипулацију готовим новцем, а све то пружено од стране непосредних извршилаца који ће бити задужени за ношење личног наоружања - пиштоља;- реализацију првих неопходних мера у случају откривања кривичног дела или друге појаве у вези са безбедношћу;- контрола алармног система (у објектима у којима постоје овакви системи);- надзор над мониторингом система заштите објеката;- обезбеђење службених лица приликом вршења службених радњи на терену у оквиру конзумног подручја Наручиоца;- као и друге сличне послове који нису поменути у оквиру ове тачке, а који се односе или су у вези са извршењем горе поменутих послова.    Услуге (послови) заштите од пожара обухватају:-    заштиту од пожара за објекте и лица која бораве у њима; -    визуелну проверу комплетности апарата за гашење пожара и хидрантске мреже;- спровођење превентивних мера заштите од пожара према Закону о заштити од пожара, Правилнику и Плану заштите од пожара Наручиоца;- проверу противпожарних путева и путева за евакуацију запослених у објектима, као и омогућавање њихове функционалности;- као и друге сличне послове који нису поменути у оквиру ове тачке, а који се односе или су у вези са извршењем горе поменутих послова. 
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