Број: 2757/7
Датум: 3. децембар 2018. године
Одговори на питања у вези јавне набавке услуга
Одржавање хигијене у згради Геолошког завода Србије, ЈНМВ 127/2018
Свим понуђачима који су
преузели конкурсну документацију

Питање 1:
Да ли ангажовани извршиоци на вршењу предметне услуге, понуђача којем буде додељен уговор,
морају бити у радном односу или могу бити ангажовани и по другом правном основу, у складу са
законом о раду?
Одговор 1:
У конкурсној документацији наведено је да се кадровски капацитет односи на број запослених
лица код понуђача или радно ангажованих по другом правном основу у складу са важећим
Законом о раду(„Службени гласник РС“ број 24/2005,61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017одлука УС). Извршиоци понуђача којем буде додељен уговор не морају бити у радном односу, већ
могу бити ангажовани и по другом правном основу у складу са важећим Законом о раду како је то
наручилац прописао конкурсном документацијом.
Питање 2:
Да ли Наручилац захтева неки минимални број извршилаца ( имајући у виду кадровски капацитет
који ја значајно већи у односу на површину објекта у које се врши услуга и стварним потребама)
или број истих одређује Понуђач имајући у виду површину објекта, посебно имајући у виду да је
рад организован у две смене ( према техничкој спецификацији).
Одговор 2:
У 6.2 обрасцу структуре понуђене цене са упутством како да се попуни у оквиру конкурсне
документације Наручилац је навео колики број извршилаца је потребан. У првој смени један
извршилац у другој смени 4 извршилаца. Укупно 5 извршилаца. У члану 10. модела уговора
између осталог стоји и да наручилац има право да захтева већи број извршилаца од постојећих као
и њихову прерасподелу по сменама уколико је то потребно.
Питање 3:
У вези са претходним питањем, који је захтевани број или однос у укупном броју извршилаца, за
рад у првој, односно другој смени?
Одговор 3:
У 6.2 обрасцу структуре понуђене цене са упутством како да се попуни у оквиру конкурсне
документације Наручилац је навео колики број извршилаца је потребан. У првој смени један
извршилац у другој смени 4 извршилаца. Укупно 5 извршилаца.
Питање 4:
На страници 2 конк. документације као и у моделу уговора предвидели сте да Понуђач обезбеђује
папирну конфекцију и то тоалет папир и течни сапун, као и освеживаче за WC.
Молим вас за појашњење каквих карактеристика треба да буде тоалет папир, димензије као и
оквирна месечна количина?
Такође нам је потребан оквирна количина потребног течног сапуна и освеживача за WC на
месечном нивоу.

Одговор 4:
Наручилац је у конкурсној документацији одредио број WC шоља у кабинама тоалета што укупно
представља 21 WC шоља, па би максимално трошење тоалет папира било једна ролна дневно, а
количину и врсту тоалет папира одређује сам понуђач, према искуству са тржишта, поштујући
одредбу из конкурсне документације да потрошни материјал треба да буде еколошки и
биоразградив. Не мора да значи да ће максималне количине бити искоришћене сваки дан.
Наручилац је у конкурсној документацији одредио и број дозатора за течни сапун, а количине и
врсту одређује сам понуђач, поштујући одредбу из конкурсне документације да потрошни
материјал треба да буде еколошки и биоразградив, да је парфимисан и атестиран и не сме бити
агресиван, уз додатну информацију да је у згради запослено око 150 запослених. Наручилац је у
конкурсној документацији поред броја WC шоља у кабинама тоалета, навео и колико пута се мења
освеживач за WC, као и колико се пута пуне дозатори течним сапуном па сваки понуђач може
лако израчунати потребне количине.
Питање 5:
У опису и структури услуге под тачком 2. подтачка 2.4 предвидели сте да се 4 пута годишње перу
стаклене површине. Да ли наведено подразумева само доступне стаклене површине, без потребе
ангажовања посебно обучених лица, као и опреме?
Одговор 5:
У питању су доступне стаклене површине, класични прозори у канцеларијама и ходницима.
Питање 6:
Молимо вас за одговор, ко у зимском периоду обезбеђује средства против леда (со или неко друго
средство) за услуге које се врше на улазу у објекат?
Одговор 6:
Наручилац посла сам набавља со.
Питање 7:
У члану 4. модела уговора навели сте следеће: „Продавац са којим буде закључен појединачни
уговор, дужан је да у тренутку закључења појединачног уговора, као средство финансијског
обезбеђења преда наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од
10% од вредности уговора, без ПДВ-а, која мора трајати најмање 30 дана дуже од истека рока
важности појединачног уговора. Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и
платива на први позив без приговора“. У предметној набавци реч је о услугама, и нема продавца
као стране у уговору и друго ( у питању је један уговор , а не како стоји … у тренутку закључења
појединачног уговора…“( овде се не ради о јавној набавци ради закључења оквирног споразума).
Предлажемо измену конкурсне документације и прецизирање, у наведеном делу.
Одговор 7:
Наручилац ће изменити конкурсну документацију.
Питање 8:
У упутству понуђачима како да сачине понуду у тачки 11. Начин и услови плаћања, навели сте
следеће: Корисник услуга плаћање врши на текући рачун даваоца услуга на основу рачуна за
извршене услуге са спецификацијом извршених услуга и уграђених резервних делова и потрошног
материјала. Мишљења смо да у овом делу треба извршити измену конк. документације, јер се
наведено вероватно омашком нашло у конк. Документацији ( из неке друге јавне набавке).
Одговор 8:
Наручилац ће изменити конкурсну документацију.
Питање 9:
Имајући у виду да је предметна јавна набавка, јавна набавка мале вредности, да ли можете
размотрити могућност измене захтеваног средства обезбеђења за добро извршење посла
„банкарске гаранције“, обзиром да прибављање и одржавање исте, изискује значајне трошкове,
који коначно морају бити укалкулисани у вредност тј. коначну цену услуге у понуди?Наведено
питање и захтев је свакако у складу са начелом ефикасности и економичности из ЗЈН.

Одговор 9:
У члан 61. став 5 ЗЈН прописано је да наручилац може у конкурсној документацији да наведе
врсту средства финансијског обезбеђења којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у
поступку јавне набавке, као и испуњење својих уговорних обавеза у поступку јавне набавке,
односно за повраћај авансног плаћања. Наручилац остаје при захтеву у конкурсној документацији
одређеног финансијског обезбеђења.
Питање 10:
У делу додатних услова, предвидели сте пословни капацитет, између осталог „сертификат система
менаџмента заштитом здравља и безбедношћу на раду ISO 14001:2018“, а што се доказује
фотокопијом „ISO 45001:2018- наручилац ће прихватити и важећи сертификат по претходној
верзији овог стандарда“.
Прво: начинили сте техничку грешку у наведеном додатном услову: стандард ISO 14001:2018, није
стандард из области заштите здравља и безбедности на раду. Предлажемо измену конк.
документације у наведеном делу.
Друго: Да ли сте под претходном верзијом мислили на стандард ОХСАС 18001 ( у смислу навода,
у начину доказивања овог дела додатних услова)?
Одговор 10:
Прво: Наручилац ће изменити конкурсну документацију.
Друго:Наручилац ће прихватити и фотокопију OHSAS 18001: 2008 као доказ пословног
капацитета.
Питање 11:
Да ли се додатно услов финансијског капацитета може доказивати Изјавом понуђача са
упућивањем на интернет страницу, где су тражени подаци јавно доступни, у смислу одредбе члана
79. став 5. и став 6. ЗЈН?
Одговор 11:
У конкурсној документацији наручилац је навео да неће одбити понуду као неприхватљиву,
уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди
интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни у складу са
ЗЈН члан 79. став 5. и став 6.
Питање 12:
Да ли се уместо потврде НБС о данима ликвидности може доставити изјава и линк сајта НБС, где
Наручилац може извршити проверу броја дана неликвидност?
Одговор 12:
У конкурсној документацији наручилац је навео да неће одбити понуду као неприхватљиву,
уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди
интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни у складу са
ЗЈН члан 79. став 5. и став 6.
Питање 13:
Да ли се уз понуду достављају и безбедоносне листе, атест за свако наведено срество са списка
средстава за одржавање хигијене?
Одговор 13:
Понуђачи нису у обавези да достављају безбедоносне листе и атесте за свако наведено средство.
Питање 14:
У моделу уговора, члан 4., као средство финансијског обезбеђења квалитета услуга тражи се
банкарска гаранција, а у члану 5. меница, које средство обезбеђења је потребно доставити
приликом закључења уговора?
Одговор 14:
Наручилац као средство обезбеђења захтева банкарску гаранцију, поменути члан ће наручилац
кориговати.

Питање 15:
Да ли је за Наручиоца прихватљиво доставити Потврду референтног наручиоца за уговоре који су
закључени у 2018. години и који су даље на снази или искључиво исти морају бити и реализовани?
Одговор 15:
Наручилац остаје при захтеву да је потребно да понуђач у периоду од две године пре објављивања
позива за подношење понуда има закључено и реализовано минимум пет уговора који имају за
предмет услуге одржавања хигијене.

Комисија за јавну набавку

