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П И Т А Њ А  И  О Д Г О В О Р  И

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ

ВРЕДНОСТИ  УСЛУГЕ  - ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

 ЈНМВ  К 07/18 

Комисија  за  јавне  набавке,  сходно  члану  63.  став  3.  Закона  о  јавним  набавкама

(„Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) на постављено питање

од 21.03.2018. године благовремено даје следећи одговор: 

Питање 1:  

Да ли Наручилац захтева да ангажована лица понуђача којем буде додељен уговор, буду у

радном односу, или иста могу бити ангажована и по другом правном основу у складу са Законом

о раду? 

Одговор на Питање 1:

Могу бити ангажована и по другом правном основу у складу са Законом о раду, како и стоји у

конкурсној документацији у тачци 2. Кадровског капацитета у подтачци 2.1. и 2.2. „Да има у

радном односу или ангажовано другим Уговором у складу са Законом о раду“ и код доказа „или

ако лице није у радном односу: уговор о радном ангажовању (у складу са Законом о раду)

   Питање   2  :     

Да ли понуђачи, приликом калкулације понуђене цене, морају имати у виду минималну

цену рада, која тренутно износи 143,00 рсд нето по радном часу, без обзира на начин ангажовања

извршилаца (радни однос или изван радног односа)? 

Одговор на Питање 2:

Наручилац понуђачима не одређује начин калкулације понуђених цена. Законом о раду и другим

подзаконским  актима  су  дефинисани  могућини  начини  ангажовања  и  запошљавања,  висина

минималне зараде и обрачун припадајућих пореза и доприноса
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Питање 3:

Да ли се услов техничког капацитета под тачком 3. подтачка 3.1.-3.4, може доказивати

прилагањем Уговора о закупу захтеване опреме и возила? 

 Одговор на Питање 3:

ДА

Питање 4:

У вези  услова  техничког  капацитета,  у  подтачки  3.4.  Наручилац  захтева  поседовање

возила  са  хидрауличном  корпом.  Сматрамо  да  је  овај  услов  потпуно  непотребан  и  није  у

логичкој вези са предметном услугом,  посебно имајући у виду техничку спецификацију (где

јасно стоји да су све стаклене површине доступне и не захтева се ангажовање радника обучених

за рад на висини, из чега произилази да није потребна ни нека посебна опрема, а посебно не

камион са платфромом). Молимо вас да измените конк.документацију у наведеном делу, тако

што ћете обрисати наведени услов!!! 

Одговор на Питање 4:

Додатни  услов  у  погледу  возила  са  хидруличном  корпом  минималне  радне  висине  20  м

наручилац није одредио због  одржавања хигијене стаклених површина већ  због  постављања

репелентних препарата за птице изнад улаза у објекат Градске куће.

Питање 5:

Такође у тачки 3. подтачки 3.3. техничког капацитета захтевате поседовање два теретна

возила. Није јасан захтев Наручиоца у погледу наведеног услова техничког капацитета, имајући

у виду предмет јавне набавке, врсту поступка, процењену у вредност и друго. Сматрамо да је

сасвим довољно поседовање 1 (једног) теретног возила за уредно извршење предметне услуге.

Молимо вас да изврште измену конк.документације у наведеном делу!!! 

Одговор на Питање 5:

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације ( смањити на 1 возило )

Питање 6:

Из ког разлога Наручилац захтева у делу кадровског капацитета у  подтачки 2.2.  ,  два

санитарна техничара? Сматрамо да је овај захтев потпуно неоправдан, имајући у виду техничку

спецификацију  и  радње  које  се  обављају  по  истој.  Не  видимо  потребу  за  овим  условом,  а

посебно не за 2 (два) санитарна техничара? Молимо вас да у наведеном делу извршите измену

конк.документације. 
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Одговор на Питање 6:

Наручилац је конкурсном документацијом у делу додатни услови одредио да понуђачи треба да

имају  запослено  или  ангажовано на  други  начин  у  складу са  Законм о  раду  два  санитарно

еколошка инжињера. Испуњавањем овог додатног услова понуђачи доказују могућност вршења

предметних услуга на квалитетнији начин јер ова лица у току студија изучавају предмете као

што  су  санитарна  хемија,  медицина  рада,  социјална  медицина  и  хигијена,  заштита  на  раду,

санитарна техника, хигијена школске и радне средине. Санитарно еколошки инжињери се поред

других области баве и хигијеном радне и животне средине. Наручилац је овај додатни услов

одредио  како  би  био  сигуран  да  ће  закључити  уговор  са  понуђачем  који  има  могућност  и

капацитете  да  квалитетно  и  успешно  реализује  предметни  уговор,  сматрајући  да  је  исти  у

логичкој вези са предметом јавне набавке.

Питање 7:

У вези доказа за кадровски капацитет,  да ли Наручилац мисли на ППП ПД образац и

извод из наведеног обрасца, за месец фебруар 2018. године, с обзиром да је наведени месец у

овој фази поступка доспео за плаћање? 

Одговор на Питање 7:

Позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом је дефинисан рок за достављање

понуда 04.05.2018.  године.  Законом о раду и  Законом о  доприносима за  обавезно  социјално

осигурање је дефинисано да се зараде морају исплатити до краја текућег месеца за претходни

месец. Обзиром на ову законску одредбу и рок за достављање понуда понуђачи треба да доставе

захтевани образац за март месец текуће године. 

Питање 8:

У подтачки 2.2.  кадровског капацитета,  Наручилац је  начинио техничку грешку,  где у

услову  захтевате  2  (два)  лица,  а  у  доказима  (15  лица).  Молимо  вас  да  изменом

конк.документације, отклоните наведене неправилности. 

Одговор на Питање 8:

Наручилац је начинио штампарску грешку и извршиће измену конкурсне документације.

Како неки одговори садрже измену конкурсне документације  , Наручилац ће у што  

краћем року извршити измену Конкурсне документације    и продужити рок за подношење  

понуда.

Комисија за ЈН
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