
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Суботица
Наручилац: Градска управа
Број  IV-404-687/2017
Број ЈНМВ К 57/17
Датум: 29.12.2017. 
Суботица
Трг слободе 1

На основу члана  63. став 3. Закона о јавним на4авкама (''Служ4ени   гласник Репу4лике
Ср4ије'' 4р. 124/12, 4р. 14/2015 и 4р. 68/2015),

Поводом достављеног захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације  у  вези  ЈНМВ K  57/17,  дана  29.12.2017.  године,  објављујемо  одговорe  на
постављена питања.

Питање 1: 

Да	ли	Наручилац	захтева	да	ангажована	лица	понуђача	којем	�уде	додељен	уговор,	�уду

у	радном	односу,	или	иста	могу	�ити	ангажована	и	по	другом	правном	основу	у	складу

са	Законом	о	раду?

Одговор на питање 1:

Понуђач у тренутку подношења понуде мора имати ангажована лица сходно упутству на
страни 7/33 конкурсне документације под ДОДАТНИ УСЛОВИ под тачком 2. за КАДРОВСКИ
КАПАЦИТЕТ и  под  ДОСТАВИТИ ДОКАЗЕ  пише:  „-За  лица  која  су  у  радном  односу  код
понуђача: уговор о раду или доказ о пријави на осигурање за запослене, фотокопија М обрасца

Фонда ПИО (пријаве  на  осигурање)  или  други  доказ  из  којег  се  на  несумњиви начин мође

утврдити да је лице распоређено на тражене послове или ако лице није у  радном односу:

уговор о радном ангажовању (у складу са Законом о раду) (за 5 лица)“
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Питање 2: 

С	о�зиром	да	није	 јасно	прецизирано	у	конк.документацији	ко	о�ез�еђује	потрошни

материјал	(хемијска	средства	и	др.)	и	опрему	за	рад	(метле,	мопове,	четке,	усисиваче,

машине	и	ост.), 	да	ли	нам	можете	дати	одговор	на	наведенo	 питањe 	(у	 једном	делу

техничке	спецификације	део	под	А,	стоји	да	понуђач	о�ез�еђује	наведено,	док	у	делу

под	Б,	стоји	да	наведено	о�ез�еђује	наручилац)?

Одговор	на	питање	2:

У спецификацији је јасно наведено ко о4ез4еђује потрпшни материјал – за послове од 6,00 до
14,00 часова материјал о4ез4еђује Наручилац, за послове од 14,00 до 22,00 часова о4ез4еђује
Понуђач.
Опрему  за  рад  о4ез4еђује  Понуђач.  И  пре  подне  и  после  подне.  (4иће  додата  реченица  у
спецификацији кроз измену конкурсне документације).

Питање 3: 

У вези са претходним питањем, молимо вас и за одговор на следеће питање: да ли понуђач

којем 4уде додељен уговор, има 4ило какве о4авезе у вези о4ез4еђивања папирне галантерије

и течног сапуна и другог санитарног и техничког материјала?

Одговор	на	питање	3:

Нема	о�авезе

Питање 4:

Имајући  у  виду  да  сте  захтевали  у  делу  пословног  капацитета  услов  поседовање

сертификата: 

-Да понуђачи поседују важећи сертификат ISO 9001:2008;
-Да понуђачи поседују важећи сертификат ISO 14001:2004,
-Да понуђачи поседују важећи сертификат  ISO 18001:2007.
Наше питање гласи: Да ли је наручилац направиo техничку грешку код сертификата ISO
18001:2007?  Наиме,  ради  се  о  сертификату  из  области  управљања  заштитом  здравља  и
безбедношћу на раду, а који носи ознаку OHSAS 18001:2008
Такође  вас  молимо  за  одговор  да  ли  је  у  вези  сертификата  за  систем  заштите  животне
средине, прихватљив сертификат ознаке ISO 14001:2005? Ради се о истом сертификату који је
и захтеван постављеним условом, једино је у питању година ревизије наведеног сертификата.
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Одговор	на	питање	4:

Одговор 	на 	 први 	део 	 питања 	 гласи: 	Ознака 	 је 	OHSAS 	18001 	 : 	 2008 	 (�иће 	измењено 	 у

конкурсној	документацији)

Одговор	на	други	део	питања:	Прихвата	се	ISO	14001	:	2005

Питање 5:

На	страници	17/33	конк.документације	у	та�ели	означеном	ознако	Ц,	наводите	услугу

прања	прозорских	стакала	(два	пута	за	време	важења	уговора).	Наше	питање	гласи:	Да

ли 	 су 	 у 	 питању 	 доступне 	 стаклене 	 површине, 	 које 	 не 	 захтевају 	 ангажовање 	 лица

о�учених	за	рад	на	висини,	као	и	опреме	за	рад	на	висини?

Одговор	на	питање	5:

Површине су доступне, и не захтевају ангажовање лица за рад на висини. (4иће додата реченица
у спецификацији кроз измену конкурсне документације)

На основу Вашег питања, Наручилац ће у што краћем року извршити измену Конкурсне

документације и продужити рок за подношење понуда.

Комисија за ЈН
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