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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник
Републике Србије'' бр. 124/12, бр. 14/2015 и бр. 68/2015),
Поводом достављеног захтева за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације у вези ЈНМВ К 10/17, од дана 07.04.2017. године,
објављујемо одговоре на наведена питања.
Питање 1:
Из ког разлога наручилац поред свих наведених сертификата код пословног капацитета,
захтева да понуђачи поседују сертификат ИСО 27001:2013? Напомињемо да је
наведени стандард ИСО 27001:2013, стандард који се односи на заштиту и безбденост
информација и као такав није у било каквој вези са предметом јавне набавке „услуге
одржавања хигијене“. Поред наведеног, захтевањем наведеног стандарда наручилац
неоправдано сужава конкуренцију и дискриминише понуђаче који не поседују
наведени стандард, а имају све капацитете за уредно извршење предметне услуге (ово
је поступање супротно одредбама члана 10. ЗЈН, као и одредбама члан 76. став 6. ЗЈН.
У вези прописивања наведеног услова у јавним набавкама у којима је предмет услуга
одржавања хигијене, постоји и став Републичке комсије за заштиту права у поступцима
јавних набавки (Решење бр. 4-00-1097/2015 од 19.05.2015. године и Решење бр. 4-0022/2016 од 28.04.2016. године; Наведена решења су јавно доступна на интернет
страници Р.комсије за заштиту права у поступцима јавних набавки). У складу са свим
наведеним, указујема на неправилност у конк.документацији, те сугеришемо да
наручилац у овом делу измени конк.документацију, сходно одредбама члан 63. став 2.
ЗЈН.
Одговор 1:
Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у делу пословног капацитета
и обрисати тражени стандард ИСО 27001:2013.
Питање 2:
У вези претходног питања, молимо вас за одговор да ли наручилац има имплементиран
наведени стандард ИСО 27001:2013, у свом раду и пословању?
Одговор 2:
Наручилац нема имплементиран наведени стандард ИСО 27001:2013.

Питање 3:
Да ли наручилац захтева неки минимални број извршилаца, или њихово број одређује
понуђач којем буде додељен уговор, према сопственим нормативима за уредно
извршење услуге?
Одговор 3:
У конкурсној документацији у поглављу II Спецификација услуге, на страни 7/33 пише
да Понуђач одређује оптималан број извршиоца по сменама за квалитетно извршење
услуге одржавања хигијене.
Питање 4:
Да ли понуђач обезбеђује сва средства за одржавање хигијене, опрему и заштитна
средства?
Одговор 4:
У конкурсној документацији у поглављу II Спецификација услуге, на страни 7/33 пише
у Напомени да трошкове свих коришћених средстава потребних за обављање услуге
одржавања хигијене, у периоду трајања уговора, сноси Вршилац услуге.
Питање 5:
Да ли понуђач има обавезу обезбеђивања папирне галантерије и течног сапуна, или
исто обезбеђује наручилац?
Одговор 5:
Набавка се односи на услугу одржавања хигијене, понуђачи немају обавезу
обезбеђивања папирне галантерије и течног сапуна.
Питање 6:
Да ли извршиоци понуђача, којем буде додељен уговор, морају бити у радном односу,
или могу бити ангажовани и по другом основу у складу са Законом о раду?
Одговор 6:
Извршиоци понуђача којем буде додељен уговор не морају бити запослени код
понуђача, могу бити ангажовани и по другом основу у складу са Законом о раду.
Питање 7:
Да ли понуђач приликом калкулације цене, мора за сваког ангажованог извршиоца,
применити минималну цену рада, која у овом тренутку износи 130,00 рсд/радном часу у
нето износу?
Одговор 7:
Понуђач који добије посао је у обавези да примењује минималну цену рада приликом
исплате ангажованих извршиоца. Приликом калкулација цене услуге одржавања
хигијене понуђачи урачунавају све своје трошкове са попустима.
Питање 8:
Предлажемо да кроз измену конк.документације, у моделу уговора, у члану 5. додате
став који би гласио: „Приликом фактурисања за изведене услуге за сваки месец,
Вршилац услуге се обавезује да достави ЦРОСО извештај за све извршиоце који су
ангажовани на извршењу услуге, као и Извод из ППП ПД пријаве, са назначеним
именима и презименима извршиолаца који су ангажовани на вршењу предметне
услуге“. Предлог упућујемо, из разлога што смо сведоци да се годинама уназад на

тендерима по јавним набавкама дају јако ниске цене у које нису укључени порези и
доприноси за раднике-извршиоце који су ангажовани на вршењу услуге, из чега јасно
произилази да се исти ангажују на црно тј. без Уговора и пријаве на обавезно
осигурање. Достављањем уз фактуру назначена два обрасца се спречава та врста
избегавања плаћања обавеза и злоупотреба, а тиме за себе обезбеђујете добијање
озбиљније и сигурније услуге. Поред наведеног обезбеђујете се од било каквих
непријатних проблема са инспекцијом рада, које можете доживљавати због
непријављених извршилаца у вашим објектима, и поред чињенице да ви наведеним
лицима нисте послодавац.
Одговор 8:
Наручилац плаћа услугу одржавања хигијене понуђачу који добије уговор. Обавеза
понуђача којем буде додељен уговор је да се придржава свих законских важећих
прописа.
Питање 9:
Предлажемо да измените конк.документацију у делу услова пословног капацитета, тако
што ћете предвидети додатни услов: обавезу понуђача да поседују полису осигурања
запослених од повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом,
ради обезбеђивања накнаде штете. Испуњење наведеног услова, понуђачи би
доказивали достављањем у понуди важеће полисе осигурања. Поред наведеног
предлажемо допуну модела уговора, додавањем још једног члана, у којем би стајало:
„Вршилац услуге је у обавези да за време важења уговора, осигура све извршиоце од
повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом“. Обавеза
осигурања запослених је дефинисана као обавеза и у складу са чланом 53. став 1.
Закона о безбедности и здравља на раду („Сл.гласник РС“ бр. 101/05 и 91/15).
Одговор 9:
Законом о безбедности и здрављу на раду је предвиђено да је послодавац дужан да
запослене осигура од повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са
радом, ради обезбеђивања накнаде штете, као и да финансијска средства за осигурање
из става 1. овог члана падају на терет послодавца, а одређују се у зависности од нивоа
ризика од повређивања, професионалног обољења или обољења у вези са радом на
радном месту и радној околини.
Како наручилац није послодавац већ набавља услугу одржавања хигијене од понуђача
којем буде додељен уговор, понуђач којем буде додељен уговор је дужан да се
придржава Закона о безбедности и здрављу на раду као и свих осталих важећих
законских прописа.
Сви понуђачи достављају изјаву предвиђену конкурсном документацијуом коју
потписују под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да су поштовали све
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада и заштити животне средине.

Комисија за јавну набавку

