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БРОЈ:ЈНМВ-2-01-302-8  Знак:ЉЉР 
ДАНА:17.02.2017.  Веза: ЈНМВ-2/01 

 
 
ПРЕДМЕТ: Одговор на постављена питања у вези јавне набавке услуге  
чишћења Завода, број ЈНМВ-2/01-302 
 
Питање 1: 
Молимо вас да измените део техничке спецификације (7 и 8 од 46 конкурсне 
документације), где захтевате „У обрасцу списак запослених Понуђач ће навести која ће 
лица бити у континуитету ангажована у Заводу“ и даље како стоји „Уз понуду, за 
предложене извршиоце, Понуђач је у обавези да достави Уверење да се против њих не 
води истрага и да није подигнута оптужница за кривично дело за које је прописана 
казна затвора.“, из разлога што у моменту подношења понуде, понуђачи нису у 
могућности да дефинитивно одреде извршиоце који ће бити ангажовани на извршењу 
предметне услуге код наручиоца? Наведено је потребно изменити и у Обрасцу 10. на 
страници 43/46 конкурсне документације. Понуђач у моменту подношења понуде, треба 
да докаже да испуњава услове кадровског капацитета тј. да поседује одговарајући број 
извршилаца, али не и да унапред дефинише који ће извршиоци обављати предметну 
услугу. Из наведеног разлога, предлажемо да Наручилац наведени услов одреди за 
понуђача којем буде додељен уговор, јер је то исправније и у складу са ЗЈН. 
 
Одговор 1: 
Узимајући у обзир чињеницу да лица ангажована на пословима чишћења у Заводу у 
периоду од 14.00 до 22.00 часа бораве сама у згради Завода, да имају обавезу 
закључавања зграде и свих просторија у згради Завода као и активирање 
противпровалног алармног система, и да су одговорна за безбедност комплетне имовине 
у згради сматрамо да је неопходно да се унапред предложе извршиоци за која ће 
се доставити Уверења да се против њих не води истрага и да није подигнута оптужница 
за кривично дело за које је прописана казна затвора. Не видимо разлог да понуђач, 
уколико има задовољавајући кадровски капацитет, не би могао предложити три 
извршиоца одговорна за ову набавку. У Конкурсној документацији је даље наведено да 
се понуђач обавезује да омогући представницима Завода разговор са предложеним 
извршиоцима како би Наручилац дао коначну сагласност на ангажовање предложених 
извршилаца а све у циљу заштите имовине Завода. 
 
питање 2: 
С обзиром да сет у упутству понуђачима како да сачине понуду навели да је рок 
плаћања до 45 дана од пријема рачуна, да ли постоји неки најкраћи рок плаћања који 
наручилац захтева? 
 
Одговор 2: 
У обрасцу 7.3. ПРЕДМЕТ, ЦЕНА, РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ 
ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА ,понуђачи могу навести и краћи рок плаћања. 
 
питање 3: 
Имајући у виду да сте као доказ кадровског капацитета, навели доказ: Уговор о радном 
ангажовању или прву страну ППП-ПД пријаве за месец који претходи месецу објаве 
позива, да ли то значи да понуђачи достављају у понуди један или други доказ, уколико 
се определе да достављају доказ и поред достављања Изјаве (Обрасца бр. 9)? 
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Одговор 3: 
Као доказ кадровског капацитета понуђачи достављају попуњену, потписану и оверену 
Изјаву (Образац бр. 9.) и Уговор о радном ангажовању (или прву страну ППП-
ПД пријаве за месец који претходи месецу објаве позива). 
 
питање 4: 
Да ли понуђачи имају обавезу у моменту подношења понуде, да достављају Уверења 
сертификата од Произвођача и Института за јавно здравље Војводине, као доказ да 
одговарају захтевима прописаним Правилником о условима у погледу здравствене 
исправности предмета опште употребе који се могу стављати у промет, („Сл. Лист СФРЈ“ 
бр 26/83, 61/84, 56/86, 50/89 i 18/91., како стоји у Обрасцу 9 на страници 42/46 
конкурсне документације? 
 
Одговор 4: 
Понуђач има обавезу да у тренутку подношења понуде достави доказ да ће користити 
хемијска средства  којаодговарају захтевима прописаним Правилником о условима у 
погледу здравствене исправности предмета опште употребе који се могу стављати у 
промет, („Сл. Лист СФРЈ“ бр 26/83, 61/84, 56/86, 50/89 i 18/91). 
 
питање 5: 
У вези са претходним питањем, да ли је у питању грешка у Обрасцу 8 на страници 41/46 
конкурсне документације део у „НАПОМЕНИ“ с обзиром да се ради о опреми у изјави 
наведеног обрасца? 
 
Одговор 5: 
у Обрасцу 8 на страници 41/46 конкурсне документације брише се „НАПОМЕНА“. 
НАПОМЕНА: 
Понуђач је у обавези да, за средства која ће користити за чишћење, достави копију 
уверења- сертификата од  Произвођача и Института за јавно здравље Војводине, као 
доказ да одговарају захтевима прописаним Правилником о условима у погледу 
здравствене исправности предмета опште употребе који се могу стављати у промет, („Сл. 
Лист СФРЈ“ бр 26/83, 61/84, 56/86, 50/89 i 18/91. 
 
питање 6: 
У вези претходна два питања, из ког разлога наручилац захтева да је уверење издато од 
„Института за јавно здравље Војводине“? Наведено није у складу са одредбама ЗЈН, с 
обзиром да извештај тј. уверење могу издати и друге установе на територији Републике 
Србије, те вас молимо да наведено уконкурсној документацији измените.  
 
Одговор 6: 
Понуђач има обавезу да у тренутку подношења понуде достави доказ да ће користити 
хемијска средства  којаодговарају захтевима прописаним Правилником о условима у 
погледу здравствене исправности предмета опште употребе који се могу 
стављати у промет, („Сл. Лист СФРЈ“ бр 26/83, 61/84, 56/86, 50/89 i 18/91). 
 
питање 7: 
Уколико овлашћени представник понуђача не присуствује отварању понуда, да ли је 
понуђач у том случају дужан да попуњава и доставља образац са странице 46/46 
конкурсне документације?  
 
Одговор 7: 
На страни 46/46конкурсне документације наведени су „помоћни обрасци“ који  су 
предвиђени као помоћ понуђачима при састављању понуда. Понуђачи не морају 
попуњавати образац пуномоћја уколико неће присуствовати отварању понуда. 
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питање 8: 
С обзиром да је понуђач дужан да користи своја професионална хемијска средства, да 
ли се исто односи и на усисиваче и машине за одржавање хигијене или нешто од 
наведеног обезбеђује и наручилац?  
 
Одговор 8: 
Понуђач је дужан да користи своја професионална хемијска средства и професионалне 
усисиваче и машине за полирање и одржавање хигијене.Наручилац не поседује 
ништа од наведене опреме.  
 
питање 9: 
Да ли понуђачи имају неку обавезу око обезбеђивања папирне галантерије и течног 
сапуна и уколико имају (које су оквирне количине наведеног на месечном нивоу)?  
 
Одговор 9: 
Папирну галантерију и течни сапун обезбеђује наручилац. 
 
питање 10: 
Да ли наручилац захтева да извршиоци понуђача којем буде додељен уговор, морају 
бити у радном односу или исти могу бити ангажовани и по другом основу у складу са 
Законом о раду?  
 
Одговор 10: 
Извршиоци понуђача којем буде додељен уговор, могу бити у радном односу или исти 
могу бити ангажовани и по другом основу у складу са Законом о раду. 
 
питање 11: 
Да ли приликом калкулације понуђене цене, понуђачи морају да рачунају са сваког 
извршиоца (предвиђени минимум) минималну цену рада, која у овом тренутку изности 
130,00 рсд/радном часу нето?  
 
Одговор 11: 
Понуђачи морају за сва  три извршиоца укалкулисатиминимумосновну цену радног часа  
по радном сату, утврђенуОдлуком Социјално-економског савета за дати период, односно 
у износу од 130,00 динара нето по радном сату, колико износи на дан  објављивања 
Позива за достављање понуда. Понуђачи могу укалкулисати и већу цену рада али 
никако мању од цене утврђене Одлуком Социјално-економског савета. У цену се 
обавезно калкулишу и  сви припадајући порези и доприноси за сва три извршиоца. 
 
 
Комисија за јавне набавке 
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