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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД  БЕОГРАД 

ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР 

Комисија за јавну набавку 

Број: 404/2-116/2017 

Датум: 22.12.2017. године  

Београд, Његошева 77     

 

 

Предмет: Одговори на питањe потенцијалног понуђача у вези са поступком јавне набавке мале 

вредности услуге одржавање хигијене (интерни број ЈН: 404/2-116/2017).     

 

Питањe 1:   
 

На страни 2. у Позиву за подношење понуда, у делу ,,понуду поднети у затвореној коверти са 

назнаком“, уместо услуга одржавања хигијене стоји ,,услуге фиксне телефоније“, да ли је 

начињена грешка? 

 

Одговор 1:  

 

У питању је техничка грешка, треба да стоји „услуге одржавање хигијене“.    

 

Питањe 2:   
 

У ком периоду у току дана се обавља чишћење у објекту у Сазоновој 119, будући да сте навели 

само опис и динамику послова, и да ли се услуге обављају свакодневно? 

 

Одговор 2:  

 

Чишћење у објекту у Сазоновој 119 врши се једанпут недељно, у поподневним сатима, у периоду 

од 15.30 до 21.30. 

 

Питањe 3:   
 

Да ли ће Наручилац понуду понуђача чија јединична цена по сату буде мања од минималне цене 

рада од 143,00 динара увећана за порезе и доприносе, а која важи од 1.1.2018. године, одбити као 

неоправдано ниску цену, будући да понуђачи доставаљају Изјаву о поштовању прописа који се 

између осталог односе и на Закон о раду?   

 

Одговор 3:  

 

Наручилац ће у случају неуобичајено ниске цене тражити додатна појашњења и приликом стручне 

оцене понуда у свему поступати у складу са одредбама Закона о јавним набавкама и других 

позитивноправних прописа Републике Србије.  

 

Питањe 4:   
 

Страна 18. тачка III.2.1. под 3), кадровски капацитет, наводите ,,уредно исплаћује зараде 

запослених у складу са законом (до последњег дана у месецу за претходни обрачунски месец), а 

најдуже са кашњењем за један обрачунски месец“. Да ли је ово што сте навели контрадикторно, 

будући да је чланом 110. Закона о раду дефинисан рок за ислату зарада, и да сви понуђачи у 

оквиру понуде достављају Изјаву да су поштовали обавезе које произилазе из закона о раду, 

безбедности и здрављу на раду? Такође желимо да напоменемо да су поједини наручиоци и 

Комисија за заштиту права одбили понуде понуђача који имају пресуде Прекршајних судова о 
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непоштовању Закона о раду у смислу кашњења у исплати зарада у законском року (до краја 

текућег за претходни месец), или који нису доставили ППППД обрасце као доказ да уредно 

исплаћују зараде.  

 

Одговор 4:  

 

Наручилац ће се приликом стручне оцене понуда у свему поступати у складу са одредбама Закона 

о јавним набавкама и других позитивноправних прописа Републике Србије.  

 

Питање 5: 

 

Везано за претходно, да ли ће наручилац одбити понуду понуђача за ког постоји пресуда 

прекршајног суда да није поштовао Закон о раду и условима запошљавања, будући да сви 

понуђачи у оквиру понуде достављају Изјаву да су поштовали одредбе Закона?  

 

Одговор 5:  

 

Наручилац ће приликом стручне оцене понуда у свему поступити у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама и других позитивноправних прописа Републике Србије.  

 

Питање 6: 

 

Као доказ за кадровски капаците наводите минимум 20 радно ангажованих, док је број 

ангажованих које захтевате по предметној набавци 7. Такође, наводите да извршиоци за које се 

достављају докази треба да буду они које ће понуђач стварно ангажовати. На који начин то 

мислите, кад затевате 20 извршилаца а треба ангажовати само 7?  

 

Одговор 6:  

 

Намера Наручиоца је да добије понуде референтних понуђача који својим капацитетима 

надмашују потребе само једне набавке која по свом обиму спада у јавну набавку мале вредности. 

 

Понуђач доставља доказе за 20 својих радно ангажованих лица, од којих ће њих седам ангажовати 

код конкретног Наручиоца уколико буде одабран као најповољнији понуђач.   

 

Питање 7: 

 

На страни 8. тачка II.12. средства обезбеђења, стоји да ,,након закључења уговора, изабрани 

понуђач је у обавези да достави банкарску гаранцију за добро извршење посла...“, док на страни 

37. тачка V.1.2. наводите да је ,,извршилац дужан да у тренутку потписивања уговора Наручиоцу 

поднесе бакнарску гаранцију...“. Да ли можете да измените конкурсну документацију у овом делу, 

као што је на страни 8, јер већина банака банкарску гаранцију за добро извршење посла издају на 

основу потписаног уговора, а не на основу Одлуке о избору најповољниојег понуђача?   

 

Одговор 7:  

 

Наручилац Конкурсном документацијом захтева да су понуђачи дужни да у склопу своје понуде 

доставе меницу за озбиљност понуде и писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске 

гаранције за добро извршење посла. Након закључења уговора, изабрани Понуђач је у обавези да 

Наручиоцу достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, а у свему према потписаном 

уговору и наводима у Одељку V Конкурсне документације, што значи да ће у складу свим са 

наведеним доставити банкарску гаранцију за добро извршење посла у тренутку потписивања 

уговора. 
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Питање 8: 

 

Будући да није дат податак о процењеној вредности, и да се у понуди исказује само јединична 

цена по радном сату и по m
2 

стаклених површина, да ли као вредност Уговора (потребна за 

менично овлашћење и писмо о намерама) понуђач може да користи производ 7 извршилаца и 1788 

сати колико сте навели да је просечан број сати по једном извршиоцу за 12 месеци? 

 

Одговор 8:  

 

Да, понуђач може користити производ 7 извршилаца и дати просечан број сати. 

 

Питање 9: 

 

Везано за претходно питање, на који начин понуђач да процени вредност прања стаклених 

површина, будући да нема површина и да сте за динамику навели ,,по потреби и налогу 

Наручиоца“, како бисмо и ту ведност могли да додамо у укупну вредност уговора? 

 

Одговор 9:  

 

Динамика извршења услуге прања прозора на другом и трећем спрату управне зграде зависиће од 

понуђене цене, потреба Наручиоца као и расположивих средстава. 

 

Питање 10: 

 

Да ли је у оквиру 7 извршилаца и један извршилац који дежура у радно време наручиоца, или је то 

7+1? 

 

Одговор 10:  

 

Да, у оквиру 7 извршилаца је и један извршилац који дежура. 

 

Питање 11: 

 

Имајући у виду да смо у 2017. години закључили и реализовали уговоре (у области одржавања 

хигијене) у вредности значајно вишег износа од захтеваног у пословном капацитету по предметној 

јавној набавци ,,7.330.000,00 динара без пореза на додату вредност“, молимо вас за одговор да ли  

можемо испунити захтевани додатни услов (финансијског и пословног капацитета) под тачком 

III.2.1. подтачка 1) на страни 18/46 конкурсне документације, потврдама наручилаца са којима је 

закључен уговор у 2017. години, а до дана објаве позива по предметној јавној набавци? 

Напомињемо да је наше Привредно друштво основано крајем децембра 2016. године, те сходно 

наведеном није имало могућност да закључи ни један уговор у наведеној години. Сматрамо наш 

захтев оправданим јер на наведни начин није дискриминисан понуђач који је почео са обављањем 

делатности у 2017. години и који свакако испуњава захтевани услов финансијског и пословног 

капацитета који је одредио наручилац. Поред наведеног прихватањем захтева, омогућавате већу 

конкуренцију, што је у складу са основним начелима ЗЈН.   

 

Одговор 11:  

 

Наручилац остаје при додатним условима дефинисаним као у Конкурсној документацији. 
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Питање 12: 

 

Уколико је на претходно питање дат позитиван одговор, молимо вас да измените конкурсну 

документацију на страни 18/46 конкурсна документација (услов финансијски и пословни 

капацитет), на страни 34/46 (образац IV.7. референтна листа) и на страни35/46 (образац IV.7.1. 

изјава – потврда референтне листе), у делу захтеваног периода где ћете додати и 2017. годину до 

објаве позива? 

 

Одговор 12:  

 

Наручилац остаје при додатним условима дефинисаним као у Конкурсној документацији. 

 

Питање 13: 

 

Да ли се услов неликвидности, у делу подтачке 2) финансијског и пословног капацитета, може 

доказивати Изјавом понуђача позивањем на јавно доступну информацију у смислу одредби члана 

79. став 5. и став 6. Закона о јавним набавкама? 

 

Одговор 13:  

 

Наведени додатни услов може се доказивати Изјавом понуђача, позивањем на јавно доступну 

информацију. 

 

Питање 14: 

 

Да ли се под доказом, за услов у делу подтачке 3) финансијског и пословног капацитета где се 

захтева достава обрасца ППППД, мисли на месец октобар 2017. године, посебно имајући у виду да 

су зараде, порези и доприноси за наведени месец доспели за плаћање 30.11.2017. године (па 

сходно наведеном и за пријаву) док је за месец новембар доспеће тек на крају године 2017? 

 

Одговор 14:  

 

Потребно је доставити копије прве стране обрасца ППППД о исплаћеним зарадама запосленима за 

месец октобар 2017. године.  

 

Питање 15: 

 

У тачки III.2.4. предвидели сте услов техничког капацитета и то: поседовање једне машине за 

прање тврдих подова и поседовање једне монтажно демонтажне скеле радне висине најмање 12 

метара. Као начин доказивања предвидели сте доставу потписаних и печатираних пописних листи 

средстава за рад којим располаже понуђач. Наше питање гласи: Из ког разлога наручилац није 

омогућио доказивање наведеног услова достављањем одговарајућег уговора о правном основу 

коришћења тј. уговором о закупу, лизингу и сл? Напомињемо да начин раполагања и коришћења 

радне опреме не мора бити само власништво над опремом, већ и коришћење по основу закупа и по 

другим законом дозвољеним основима. Молимо вас да у овом делу измените конкурсну 

документацију.    

 

Одговор 15: 
 

Наручилац ће сматрати да је доказана испуњеност услова у тачки III.2.4. Конкурсне документације 

и уколико понуђач достави фотокопију правног основа коришћења машине за прање тврдих 

подова и скеле и уколико временско трајање правног основа коришћења износи најмање колико је 

предвиђено трајање уговора за предметну јавну набавку.     
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Питање 16: 

 

Имајући у виду да је предметна набавка мале вредности тј. испод 5.000.000,00 динара у укупној  

вредности, молимо вас да размотрите да захтевана средства обезбеђења буду менице и за 

озбиљност понуде и за добро извршење посла. Захтев за банкарском гаранцијом за добро 

извршење посла, имајући у виду врсту поступка и вредност јавне набавке, представља непотребан 

трошак за понуђаче и понуђача којем буде додељен уговор. Напомињемо да и начела ЗЈН упућују 

наручиоца да поступак јавне набавке спроведе са што мање трошкова везаних за поступак и 

извршење јавне набавке. Молимо вас да размотрите могућност измене конкурсне документације у 

наведеном делу. 

 

Одговор 16: 
 

Обзиром да је Наручилац орган државне управе који своје услуге пружа великом броју грађана, са 

великим бројем корисника просторија на свакодневном нивоу, банкарска гранција као поузданије 

и озбиљније средство обезбеђења је од великог значаја како се не би угрозило функционисање 

управне зграде.  

  

Питање 17: 

 

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? 

 

Одговор 17: 

 

Предвиђена је могућност било ког правног основа радног ангажовања у смислу Закона о раду 

(уговора о раду, уговора о делу, уговора о обављању привремених и повремених послова, и 

слично).  

 

Питање 18: 

 

Имајући у виду да у моделу уговора (члан 2. став 3.) и техничкој спецификацији постоји 

предвиђена услуга прања прозора са спољне стране, да ли наведено представља прање 

недоступних стаклених површина, које захтевају ангажовање радника и опреме за рад на висини?    

 

Одговор 18: 

 

Како је и наведено у Одељку VII Конкурсне документације прање свих прозора другог и трећег 

спрата споља, по потреби и налогу Наручиоца, вршиће се користећи лаке алуминијумске скеле и 

мердевине. Потребно је да услугу прања прозора обављају радници који су обучени за рад на 

висини и који имају извршене годишње лекарске прегледе.   

 

Питање 19: 

 

Обзиром да није јасно прецизирано у конкурсној документацији ко обезбеђује потрошни 

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

остало), да ли нам можете дати одговор на наведена питања?    

 

Одговор 19: 

 

Чланом 9. став 2. и  став 3. Модела уговора предвиђено је следеће:  

 

,,Извршилац чишћења и одржавања хигијене објекта Наручиоца услуге врши сопственим 

техничким и потрошним средствима за одржавање хигијене. 
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Средства за одржавање хигијене из става 2. овог члана морају бити еколошки и дерматолошки 

исправна, за шта је Наручиоцу одговоран Извршилац.“ 

 

Питање 20: 

 

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

буде додељен уговор има било какве обавезе у вези са обезбеђивањем папирне галантерије и 

течних сапуна и другог санитарног и техничког материјала?    

 

Одговор 20: 

 

Наручилац обезбеђује потрошни материјал за одржавање хигијене у тоалетима. 

 

Питање 21: 

 

Имајући у виду да је код месечних услуга предвиђена активност која се састоји од заштите плоча 

гранитне керамике који се налази у холу молим вас за одговор о каквој врсти заштите се ради и у 

вези са тим која средства у наведене сврхе користите?  

 

Одговор 21: 

 

На тржишту постоје бројна средства за заштиту плоча гранитне керамике, те не постоје конкретна 

средства која Наручилац захтева при пружању ове услуге. Довољно је да коришћена средства 

одговарају намени која подразумева заштиту плоча гранитне керамике од продирања воде, 

масноће, прашине и других нечистоћа.  


