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ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ БРОЈ 5 У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У
ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БРОЈ 12/2016

Питање бр.1:
Da li Naručilac zahteva neki minimalni broj izvršioca u I i II smeni po objektima?
Одговор бр.1:
Наручилац је сагласан са примедбом потенцијалног понуђача тако да ће на страни страни 10.
конкурсне документације у делу Специфичности и напомене у вези са набавком извршити
допуну конкурсне документације .
Питање бр.2:
Budući da u tehničkoj specifikaciji nije navedeno da li se poslovi odnose na I ili II smenu, molimo
Vas da nam precizirate koje poslove obavljaju izvršioci u I smeni?
Одговор бр.2:
Наручилац је конкурсном документацијом у делу техничких спецификација у табелама по
објектима дефинисао које послове обављају извршиоци I и II смени.
Питање бр.3:
Za poslove koji su u tehničkoj specifikaciji navedeni da se obavljaju „dnevno“, a za objekte u
kojima se usluge pružaju u dve smene, da li to znači da se ti poslovi obavljaju jedanput u svakoj
smeni (dva puta u toku dana), ili jednom dnevno?
Одговор бр.3:
Наручилац је конкурсном документацијом у делу техничких спецификација у табелама по
објектима дефинисао које послови се обављају једном дневно а који два пута дневно (Хједном дневно, ХХ-двапут дневно).
Питање бр.4:
Naručilac zahteva da se u okviru ponuđene cene uračuna i trošak papirne galanterije i sapuna, i
naveo okvirne količine na mesečnom nivou. Šta se dešava ukoliko se u toku meseca potroše
navedene količine, da li je ponuđač u obavezi da isporuči dodatne količine?
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Одговор бр.4:
Када се потроше количине на месечном нивоу потенцијални понуђач није у обавези да
доставља додатне количине папирне галантерије и сапуна.
Питање бр.5:
Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje da je ponuđač obavezan da isporuči dodatne količine, na
koji način ponuđač može da nadoknadi taj trošak, budući da je potrošnja nešto na šta ne može da
utiče, a količine mogu da budu i dosta veće i stvore neplanirane troškove koji ne mogu da se
predvide prilikom sačinjavanja ponude?
Одговор бр.5:
Како је одговор на питање бр. 4 - Када се потроше количине на месечном нивоу
потенцијални понуђач није у обавези да доставља додатне количине папирне галантерије и
сапуна, тако да потенцијални понуђач нема додатних трошкова за папирну галантерију и
сапун.
Питање бр.6:
U konkursnoj dokumentaciji navodite da Naručilac može da zahteva veći broj izvršilaca. Naše
pitanje glasi, da li u tom slučaju ponuđač može da koriguje cenu na osnovu povećanja broja
izvršilaca, s obzirom na činjenicu da više od 80% ukupne cene usluge čišćenja čini trošak radne
snage?
Одговор бр.6:
Уколико дође до промене пословних капацитета, повећања површине пословног простора
наручилац ће захтевати већи број извршилаца тако даће већи број извршилаца имати и већу
квадратуру коју чисти па ће самим тим доћи до већих месечних износа за пружене услуге.

Питање бр.7:
Vezano za prethodno pitanje, da li Naručilac može da zahteva neki minimalan broj izvršilaca, kako
izabrani ponuđač ne bi došao u situaciju da svojom ponuđenom cenom ne može da pokrije
troškove?
Одговор бр.7:
Одговор на ово питање је дат у оквиру одговора на питање бр. 1.
Питање бр.8:
Na strani 10. navodte da je rok za obilazak objekata 10 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda.
Smatramo da ste na ovaj način povredili načelo obezbeđivanja konkurencije, jer nigde u ZJN ne
stoji da je potencijalni ponuđač u obavezi da pročita konkursnu dokumentaciju čim bude
objavljena, već to može da uradi i 2-3 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda. Molimo Vas da
preispitate da li ste time načinili grešku?
Одговор бр.8:
Наручилац је сагласан са примедбом потенцијалног понуђача тако да ће на страни страни 10.
конкурсне документације у делу Специфичности и напомене у вези са набавком извршити
измену конкурсне документације .
Питање бр.9:
Da li u Popisnoj listi treba obeležiti vozila i zahtevanih 10 usisivača?
Одговор бр.9:
Наручилац је конкурсном документацијом дефинисао да треба јасно обележети позицију где
се налази предметна опрема.
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Питање бр.10:
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, da li Noslilac grupe svoje podatke upisuje u obrascu
ponude na strani 28, dok ostali članovi grupe svoje podatke upisuju na strani 29?
Одговор бр.10:
Да тако је.
Питање бр.11:
U konkursnoj dokumentaciji navodite da rok plaćanja ne može biti duži od 45 dana, niti kraći od 45
dana, što znači da Naručilac priznaje samo rok od 45 dana, dok, između ostalog navodite da je
rezervni kriterijum za dodelu ugovora, izbor ponuđača koji je ponudio duži rok plaćanja. Molimo
Vas da preispitate da li ste time načinili grešku?
Одговор бр.11:
Наручилац је сагласан са примедбом потенцијалног понуђача тако да ће на страни страни 23.
У тачки 17 конкурсне документације извршити измену конкурсне документације. Наручилац
ће и на страни 29 извршити измену конкурсне документације.
Питање бр.12:
Da li Naručilac zahteva da angažovani izvršioci budu u radnom odnosu kod Ponuđača, i da se za
njih plaćaju porezi i doprinosi, budući da je poznato da veliki broj ponuđača ne prijavljuje
radnike?
Одговор бр.12:
Наручилац је конкурсном документацијом на страни 14 у оквиру додатних услова у делу
Кадровски капацитет дефинисао којим капацитетом је неопходно да располаже потенцијални
понуђач.
Питање бр.13:
Vezano za prethodno pitanje, ukoliko je odgovor potvrdan, da li će Naručilac proveravati da li su
radnici prijavljeni, i da li se za njih plaćaju porezi i doprinosi?
Одговор бр.13:
Наручилац је конкурсном документацијом на страни 14 у оквиру додатних услова у делу
Кадровски капацитет дефинисао којим капацитетом је неопходно да располаже потенцијални
понуђач.
Питање бр.14:
Vezano za pitanje 12, na osnovu čega će Naručilac da odredi da li je ponuđač ponudio
neopravdano nisku cenu, kada se nigde u ponudi ne upisuje broj izvršilaca koje je ponuđač
spreman da angažuje po ovoj javnoj nabavci?
Одговор бр.14:
Одговор на ово питање је дат у оквиру одговора на питање бр. 1.
Питање бр.15:
Vezano za pitanje broj 14. Naručilac kao rezervni kriterijum za bodovanje, osim roka plaćanja,
navodi i broj izvršilaca koji se nigde ne upisuje. Molimo Vas da preispitate da li ste načinili
grešku?
Одговор бр.15:
Одговор на ово питање је дат у оквиру одговора на питање бр. 1. и оквиру одговора на
питање бр. 11.
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Питање бр.16:
Na strani 9. navodite da je rok za otklanjanje eventualne reklamacije 3 dana, dok u članu 12.
Modela ugovora stoji da je 5 dana. Molimo Vas da precizirate rok?
Одговор бр.16:
Наручилац је сагласан са примедбом потенцијалног понуђача тако да ће на страни страни 9 у
делу Квалитет, Контрола квалитета – период рекламације извршити измену конкурсне
документације.
Питање бр.17:
Strana 41, Obrazac strukture cene, budući da se ukupna jedinačna cena tč.3, sastoji iz dva dela
(tč.1 i 2), molimo Vas da precizirate šta sve spada u zavisne troškove, gde ponuđač upisuje troškove
papirne galanterije i sapuna, troškove prevoza, osiguranja, hemijskih sredstava, opreme i dr..?
Одговор бр.17:
Наручилац је конкурсном документацијиом у делу Техничке спецификације и у делу
Додатни услови дефинисао шта је све потенцијални понуђач у обавези да обезбеди и спуни
како би вршио услугу чишћења.
Питање бр.18:
Obrazac XV. Potvrda o referentnim nabavkama, ukoliko Ponuđač ima zaključen ugovor koji nema
vrednost, već samo jedinačnu ili mesečnu cenu, da li je prihvatljiva potvrda u kojoj su popunjene
kolona 1 (datum zaključenja ugovora) i kolona 3 (vrednost pruženih usluga u dinarima bez pdv-a)?
Одговор бр.18:
Потенцијални понуђач у обрасцу XV на страни 48 конкурсне документације у колони
вредност уговора у динарима без ПДВ-а уписује вредност закљученог уговора и нека наведе
да је уговор није закључен на вредност уколико је уговор закључен на јединичну цену или
месечну цену, а у колони вредност пружених услуга у динарима без ПДВ-а уписује вредност
пружених услуга за период у претходне три године (2013., 2014. и 2015. год.), како је
конкурсном документацијом дефинисано на страни 13.
Питање бр.19:
Vezano za prethodno, nigde se u obrascu potvrde ne pominje rok od tri godine za koji se zahteva
referenca, kako bi referentni kupac mogao da zna za koji period treba da popuni potvrdu. Da li
ponuđač može na samom obrascu da dopiše, ili ćete dostaviti novi obrazac?
Одговор бр.19:
Наручилац је конкурсном документацијиом на страни 13 у оквиру Додатниих услови у делу
пословни капацитет дефинисао да се потврда рефернтних купца односи на период у
претходне три године (2013., 2014. и 2015. год.).
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