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ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ БРОЈ 7 У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У
ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БРОЈ 12/2016
Питање бр.1:
U odgovorima na pitanje broj 8 od 27.10. kao i na pitanje broj 12 od 27.10. niste dali pojašnjenje
koje je zahtevano od potencijalnih ponuđača. Pitanje se odnosilo na izvršioce koji bi bili
angažovani na objektima po osnovu ove javne nabavke, a ne na izvršioce kojima ponuđač dokazuje
ispunjavanje kadrovskog kapaciteta (ovo je bilo bitno ponuđačima koji za svoje zaposlene plaćaju
poreze i doprinose, i koji bi na taj način želeli da budu u jednakom položaju sa ostalim
ponuđačima). Budući da ste u odgovoru na pitanje broj 2 od 31.10. dali pojašnjenje da ne zahtevate
da potencijalni ponuđači prilikom obračuna zarada za izvršioce uzimaju minimalnu cenu rada, da
li to znači da izvršioci koji bi bili angažovani na objektima za vršenje usluge koja je predmet javne
nabavke ne moraju da budu u radnom odnosu kod ponuđača?
Одговор бр.1:
Конкурсном документацијом у делу „Додатни услови“ је дефинисано којим кадровским
капацитетом је неопходно да располаже потенцијални понуђач је гласио одговор на питање
број 8 од 27.10.2016. тако да потенцијални понуђач мора да испуни услов који је захтеван
конкурсном документацијом т.ј. да за извршиоце који буду ангажовани на објектима по
основу ове јавне набавке поштује одредбе Закона о раду.
Наручилац је сагласан са примедбом потенцијалног понуђача која је наведена тако да ће на
страни 35. конкурсне документације у члану 14. модела уговора извршити измену конкурсне
документације је гласио одговор на питање број 12 од 27.10.2016. тако да је наручилац
поступио према датом одговору.
Да одговор гласи - како је конкурсном документацијом дефинисано на страни 20 конкурсне
документације и на страни 32 конкурсне документације у члану 4. Став 2 модела уговора
цена је фиксна јер је јединица мере m². Како сте и сами навели да цена по m² обухвата
калкулацију у коју поред осталих парематара улази и цена радног часа, а наручилац
конкурсном докумнтацијом не може захтевати, нити је захтевао да потенцијални понуђачи
морају да обрачунавају минималну цену радног часа својим запосленим, тако да радни час
нији једини пареметар на основу ког потенцијални понуђачи одређују висину цене по m²: је
гласио одговор на питање број 2 од 31.10.2016. тако да потенцијални понуђач је у обавези да
поштује одредбе Закона о раду за извршиоце који буду ангажовани на објектима по основу
ове јавне набавке.
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Питање бр.2:
U odgovoru na pitanje broj 17 od 31.10. nismo dobili pojašenje koje smo tražili. Naime, ponuđaču
je jasno koji sve troškovi treba da budu sadržani u jedinačnoj ceni, ali budući da ste u obrascu
strukture cene zahtevali da se ta jedinačna cena podeli na dva dela, tražili smo pojašnjenje koji
troškovi treba da budu u delu 1, a koji u delu 2 od svih koji čine ukupnu cenu (cene rada, poreza i
doprinosa, prevoza, osiguranja, zaštite na radu, hemijskih sredstava, potrošni materijal, papirna
galanterija, sapun itd)?
Одговор бр.2:
Наручилац је конкурсном документацијиом у делу Техничке спецификације и у делу
Додатни услови дефинисао шта је све потенцијални понуђач у обавези да обезбеди и испуни
како би вршио услугу чишћења: гласи одговор на питање број 17 од 31.10.2016. тако да за
јединичну цена по m2 - динара без ПДВ-а потенцијални понуђач уписује цену услуге
чишћења по m2, а за зависни трошкови – динара без ПДВ-а уписује цену свих трошкова који
терете укупну јединичну цену услуге чишћења по m2.
Питање бр.3:
U odgovoru na pitanje broj 18 od 31.10.navodite „...u koloni vrednost ugovora u dinarima bez pdva upisuje vrednost zaključenog ugovora i neka navede da ugovor nije zaključen na vrednost ukoliko
je ugovor zaključen na jedinačnu ili mesečnu cenu“. Da li je u pitanju greška, da li je trebalo da
stoji ili, budući da u tom slučaju nema vrednosti ugovora?
Одговор бр.3:
Да треба да стоји или тако да одговор гласи: Потенцијални понуђач у обрасцу XV на страни
48 конкурсне документације у колони вредност уговора у динарима без ПДВ-а уписује
вредност закљученог уговора или наведи 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.4:
Kao dokaz za reference, navodite potvrde ili fotokopije ugovora. Na koji način će Naručilac znati
vrednost izvršenih usluga za tri godine ukoliko je u ugovoru navedena jedinačna cena u eurima?
Одговор бр.4:
Наручилац је конкурсном документацијом на страни 48 у обрасцу XV дефинисао у којој
колони се уписује вредност пружених услуга за период у претходне три године.
Питање бр.5:
Kao dokaz za kadrovski kapacitet navodite da je potrebno dostaviti fotokopije M obrazaca ili
uverenje Centralnog registra. Na koji način će Naručilac iz uverenja videti da su radnici
angažovani na poslovima održavanja higijene, pošto se u konkursnoj dokumentaciji navodi da su u
pitanju zaposleni na poslovima održavanja higijene?
Одговор бр.5:
Наручилац је сагласан са примедбом потенцијалног понуђача тако да ће на страни страни 14
у делу Да располаже неопходним кадровским капацитетом за ову јавну набавку извршити
измену конкурсне документације.
Питање бр.6:
Na pitanje broj 11 od 31.10. nismo dobili kompletan odgovor, odnosno na deo pitanja, da li će
Naručilac prihvatiti jedino rok plaćanja od 45 dana, budući da je u komercijalnom delu ponude
ostavljeno mesto gde treba upisati rok plaćanja?
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Одговор бр.6:
Наручилац је конкурсном документацијом на страни 20 дефинисао захтеве у погледу начина,
рока и услова плаћања.
Питање бр.7:
Da li Naručilac kad navodi prihod, misli na prihod od prodaje usluga koje su predmet ove javne
nabavke?
Одговор бр.7:
Наручилац је конкурсном документацијом на страни 13 у делу Да располаже неопходним
финансијским капацитетом за ову јавну набавку дефинисао како се доказују испуњеност
тражених услова, а у делу Да располаже неопходним пословним капацитетом за ову јавну
набавку како се доказују испуњеност тражених услова.
Питање бр.8:
Vezano za prethodno pitanje, ukoliko se odnosi na prihod od usluga održavanja higijene, na koji
način će Naručilac znati iz Boniteta koliko se prihoda odnosi na te usluge, a naveli ste kao rezervni
kriterijum za bodovanje, kad je poznato da veliki broj ponuđača osim održavanja higijene pruža
usluge fizičkog obezbeđenja kao i prodaje mašina i hemijskih srestava?
Одговор бр.8:
Одговор на ово питање је дат у оквиру одговора на питање бр. 7.
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