ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Ознака:
Образац П

Заведено у „ЈП Завод за уџбенике“, Београд под бројем 04-4169 од 23.06.2017. године

ПРЕДМЕТ: 2. Питања и одговори везани за конкурсну документацију, и измена у
вези са припремањем понуде сходно члану 63. став 2. и 5. Закона о јавним
набавкама (Сл. Гласник. РС број 124/2012, 14/2015; 68/15 године, у даљем тексту
Закон) у поступку јавне набавке мале вредности услуге: професионално
одржавање хигијене у службеним објектима – чишћење на 3 (три) локације у ЈП
„Завод за уџбенике“ Београд, ЈНМВ 02/2017.
Заинтересованa лицa су у складу са Законом затражила додатне информације везано за
конкурсну документацију јавне набавке услуге: професионално одржавање хигијене у
службеним објектима – чишћење на 3 (три) локације у ЈП „Завод за уџбенике“ Београд,
ЈНМВ 02/2017.
Заинтересовано лице 1.
Страна 5. Техничка спецификација, одељак III, наводите да је потребан „један
извршилац по локацији на којима су канцеларије, тоалети, ходници и степеништа“ док
у делу кадровски капацитет дефинишете један извршилац за прву смену.
Питање 1.
1. Молимо вас да дефинишете да ли је неопходно да понуђач ангажује три извршиоца у
првој смени?
Одговор 1.
Да. Потребно је присусуство „извршиоца“ на свим локацијама у току редовног радног
времена у Заводу.
Питање 2.
Да ли је на локацији у Београду, ул. Милорада Јовановића 11 где је површина 400м2,
неопходно ангажовање у обе смене с обзиром на квадратуру и да је то практично дупли
трошак, јер трошак радне снаге више од 80% утиче на укупну цену услуге.,,,,
Одговор 2
Захвањујемо на сугестији и прихватамо ваш предлог.
На локацији Завода улица Милорада Јовановића 11. потрбно је ангажовање само
(1) једног извршиоца уу првој смени. Радно време од 09 до 17,00 чсова.
ИЗМЕНА КОНКУРДСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
III Техничка спецификација – карактеристике, страна 5. вршимо и измену
конкурсне документације за локацију Милорада Јовановића бр.11, ангажовање само
1 извршиоца прва смена .
Питање 3.
У опису услуге нигде није наведено машинско прање меких подних облога и
меблираног намештаја.
Да ли је направњен пропуст, или Наручилац нема тај захтев?
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Одговор 3
Наручилац нема тај захтев.
Питање 4.
Страна 7. Између осталог „ Давалац услуга је дужан да у сваком тренутку обезбеди
потребан материјал као и апарате, диспензере и дозаторе за потрошни материјал.
Молимо да нам појасните о каквим о каквим се диспензере и дозаторима и диспензерима
ради?
Одговор 4
Ради се о постојећим дозаторима за течни сапун у тоалетима. Непотребни су нови.
Ради се о постојећим диспензерима у тоалетима за тоалетни папир и папирне убрусе.
Непотребни су нови.
Питање 5
Везано за списак хемијских средстава где наводите да је у истом неопходно навести
опис хемијског средства и назив понуђача, да ли је у питању грешка, можда сте
мислили на произвођача?
Одговор 5.
Потребно је поред описа хемијског средства навести назив произвођача понуђача.
Питање 6.
Наручилац као додатни услов, између осталог захтева и оверене фотокопије полиса
осигурања……..?
Одговор 6
Прихватамо вашу сугестију.
Вршимо допуну конкурсне документације на страни 9 „Додатни услови“ под редним
бројем 4. Начин доказивања, треба да буде:
1. фотокопија полисе осигурања од одговорности на најнижу суму,
динарске
противвредности 5.000, еура, оверена од стране понуђача (потпис одговорног лица и
печат)
2. фотокопија полисе осигурања радника од последица повреде на раду, оверена од
стране понуђача (потпис одговорног лица и печат)
ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1
На страни 27, VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду, у делу „Обавезна
садржина понуде, бришу се редни бројеви 11 и 12.
Уместо њих додаје се:
11. фотокопија полисе осигурања од одговорности на најнижу суму, динарске
противвредности 5.000, еура, оверена од стране понуђача (потпис одговорног лица и
печат)
12. фотокопија полисе осигурања радника од последица повреде на раду, оверена од
стране понуђача (потпис одговорног лица и печат)
Питање 7.
Наручилац је као резервни критеријум за бодовање навео „гарантни рок“ , при чему је
такође навео да захтева гарантни рок за све време трајања уговора На који начин ће
бити примењен тај критеријум кад је обавеза понуђача да понуде исти гарантни рок
(све време трајања уговора) ?
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Одговор 7.
Постоји могућност давања дужег гарантног рока, а у складу је са конкурсном
документацијом.
Питање 8.
Везано за претходно питање, као следећи критеријум наведен је рок испоруке.
Молимо вас да дефинишете шта под тим подразумевате, и на шта се тачно односи
када је у питање предметна јавна набавка, и да ли Наручилац захтева неки минимални
рок?
Одговор 8.
Рок испоруке, дефинише понуђач у складу са конкурсном документацијом.
Не, не захтевамо неки минимални рок.
Питање 9.
У Обрасцу понуде између осталог. Понуђач треба да попуни и „место извршења
испоруке“.
Молим вас да нам тачно прецизирате како треба попунити тај део, кад је у питању
предметна јавна набавка?
Одговор 9.
Молим о Вас да детаљно прегледате III Техничку спецификацију – карактеристике
Конкурсне документације, где је детаљно описан предмет јавне набавке и где су
наведене службене просторије Завода.
Питање 10.
Да ли је 10 запослених које захтевате као доказ за финансијски капацтет само број који
служи у те сврхе, или је потребно да понуђач за предметну јавну набавку ангажује тај
број извршилаца, с обзиром да у конкурсној документацији наводите број извршилаца
у првој смени, и „довоњан“ број извршилаца у другој смени?
Одговор 10.
Десет (10) запослених је захтев за кадровски капацитет, а не за финансијски.
Ваше питање је и одговор на њега.
Питање 11.
У члану 6. Модела уговора између осталог стоји да је обавеза Извршиоца услуге да
набавља потрошни материјал за санитарне чворове.
Молимо Вас да нам појасните шта под тим тачно подразумевате, будући да у
конкурсној документацији стоји да је обавеза Наручиоца да набавља тоалет папир и
убрусе?
Одговор 11.
У одељку III Техничкуа спецификација – карактеристике назначено је шта понуђач
обезбеђује.
Питање 12
Да ли Наручилац захтева да понуђач приликом исплате зарада ангажованим
извршиоцима поштује минималну цену рада од 130,00 динара по сату.
Одговор 12.
Сматрамо да ће Понуђачи подносити понуде у складу са Законом и важећим
прописима.
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Ваше питање није у вези са конкурсном документацијом.
Питање 13.
Да ли Понуђач има неку обавезу преузимања извршиоца који су тренутно ангажовани
на предметним пословима?
Одговор 13.
Ваше питање није у вези са конкурсном документацијом.
Питање 14.
Везано за претходно питање уколико је одговор потврдан да ли постоји неки захтев
наручиоца за висином зараде за ангажоване извршиоце?
Одговор 14.
Сматрамо да ће Понуђачи подносити понуде у складу са Законом и важећим
прописима.
Ово није предмет набавке.
Заинтересовано лице 2
Srpsko preduzeće bi sa inostranim prilagalo svoju zajedničku ponudu,
Питање 1.
pitanje je da li inostrano preduzeće svoje potvrde prevoditi na srpski I kao takve prilaže?
Одговор 1.
Законом и конкурсном документацијом предметне јавне набавке предвиђено је и право
учествовања понуђача који имају седиште у другој држави. За њих као и понуђаче из
Републике Србије по закону о јавним набавкама важе исти Обавезни услови и додатни
услови предвиђени конкурсном докумантацијом.
У упутству како се доказује испуњеност услова, стране 9; 10; 11 и 12 детаљно је
објашњено и имате одговор на питање.
Питање 2.
Polise osiguranja, kao dodatni uslov, mogu biti inostrane?
Одговор 2.
Као и код претходног питања.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Питање 3.
Garancija 10% (menica), može li takođe biti inostrana?
Одговор 3.
Конкурсном документацијом као облик финансијског обезбеђења испуњења уговорних
обавеза предвиђена је меница евидентирана у регистру меница и овалашћења који води
НБС (преузима се са сајта Народне банке Србије,www.nbs.rs), уколико сте у могућности да
обезбедите.
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Заинтересовано лице 3.
Питање 1.
Да ли наручилкац захтева да понуђачи приликом калкулације цене за предметну
услугу, морају узети у обзир минималну цену рада која у овомн тренутку износи 130,00
динара нето у складу са Одлуком надлежних органа ?
Одговор 1.
Одговор на ово питање је дат (Одговор 12)
Сматрамо да ће Понуђачи подносити понуде у складу са Законом и важећим
прописима.
Ваше питање није у вези са конкурсном документацијом.
Питање 2.
Да ли ће Наручилац дозволити измену цене у случају промене минималне цене рада, о
чему одлуку доносе надлежни државни органи, имајући у виду да је конкурсноим
документацијом предвиђена фиксност цене за време важења уговора, а да је промена
минималне цене рада околност од која не зависи од воље уговорних страна.
Одговор 2.
Цена рада коју помињете није захтев из конкурсне документације.
Ми смо описали предмет набавке и услуге које извршилац треба да пружи, као и
материјал који треба да користи. Захтевали смо „довољан“ број низвршилаца.
Укупну цену на годишњем нивоу понуђач доставља и она је фиксна и не може се
мењати током трајања уговора.
Питање 3.
Предлажмо да кроз измену конкурсне документације, у моделу уговора члан 4, додате
став који би гласио: „уз фактуру Извршилац услуге се обавезује да достави ЦРОСО,
извештај – уверење за све извршиоце који су ангажовани на извршењу услуге, као и
извод из ППП и ПД Пријаве са назначеним именима и презименима извршилаца који су
ангажовани на вршењу предметне услуге. Плаћење извршене услуге наручилац ће
извршити у наведеном року, а по пријему уредне фактуре са записницима, као и на
основу достављене документације ЦРОСО, уверења са списком лица ангажованих на
извршењу услуге, као и извода из ППП и ПД пријаве из кога се види да су порези и
доприноси за ангажована лица измирени“
Предлог упућујемо из разлога што смо сведоци да се годинама у назад на тендерима по
јавним набавкама дају јако ниске цене у које нису укључени порези и доприноси за
раднике – извршиоце који су ангажовани на вршењу услуге из чега јасно произилази да
се исти ангажују на црно, тј. без уговора и пријаве на обавезно осигурање.
Достављањем уз фактуру назначена два обрасца се спречава та врста избегавања
плаћања обавеза и злоупотреба, а тиме за себе обезбеђујете добијање сигурније услуге.
Поред наведеног обезбеђујете се од било каквих непријатних проблема са инспекцијом
рада, које можете доживљавати због непријављених извршилаца у вашим објектима, и
поред чињенице да ви небисте наведеним лицима послодавац.
Одговор 3.
Захваљујемо на предлогу који не прихватамо.
Конкурсна документација је урађења у складу са Законом.
Молимо све потенцијалне понуђаче да пажњиво проуче , део IV конкурсне
документације: Обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и
додатне услове за учешће из члана 76. као и Упутство како се доказује испуњеност
услова из члана 77. Закона.
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У претходном одговору, дали смо објашњење.
Питање 4.
Молимо вас за појашњење шта понуђачи уписују у обрасцу понуде у табели на
страници 16. где стоји „рок испоруке“
Одговор 4.
У питању је страна 17 конкурсне документације.
Одговор је дат (Одговор 8).
Рок испоруке, дефинише понуђач у складу са конкурсном документацијом.
Не, не захтевамо неки минимални рок.
(Претпоставка је да ће поиуђачи дати рок испоруке по ступању уговора на снагу)
Питање 5
У вези са претходним питањем, молимо вас да појасните следеће:
Да ли се у делу где стоји гарантни период, преписује став наведен у тачки 9. тачка 2.
Упутста понуђачима како да сачине понуду.
Одговор 5
Да, али постоји могућност давања дужег гарантног рока, а у складу је са конкурсном
документацијом.
Питање 6
Молимо вас да нам дате појашњење шта се уписује у обрасцу понуде у табели на
страници 16 конкурсне документације у делу где стоји место и начин испоруке.
Одговор 6.
Молим о Вас да детаљно прегледате III Техничку спецификацију – карактеристике
Конкурсне документације, где је детаљно описан предмет јавне набавке и где су
наведене службене просторије Завода.
У питању је страна 17 конкурсне документације.
Питање 7
Да ји се у табели обрасца на страни 16 конкурсне документације, уносе цене услуга на
годишњем нивоу тј за 12 месеци. (период важења уговора, нето и бруто)
Одговор 7.
У питању је страна 17 конкурсне документације.
Да.
Као што је наведено у табели, без ПДВ-а и са ПДВ-ом.
Питање 8.
Молимо вас да Образац структуре цене, Образац 2, редефинишете у делу упутства за
попуњавање, с обзиром да тренутно упутство на непрецизан начин дефинише на који
начин се попуњава наведени образац (наводи колона и друго)
Одговор 8.
Брише се „у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за тражени
предмет набавке.
ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2
Допуна конкурсне документације у делу Образац структуре цене, Образац број 2.
старна 18
Треба да стоји иза последњег става
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„У јединичне цене урачунати су сви трошкови чишћења, средстава за чишћење и
потрошног материјала за санитарне чворове, канцаларије, ходнике, степениште
као и остали трошкови за извршење предметне набавке.
Питање 9.
Да ли Наручилац захтева неки минимални број извршилаца, које понуђач којем буде
додељен уговор, мора ангажовати на извршење предметне јавне набавке с обзиром на
навод из техничке спецификације „довољан број кадрова“
Одговор 9
Незахтева. Услов је „довољан број извршиоца“.
Питање 10.
Да ли у канцеларијама у преподневној смени заправо мора дежурати 3 (три)
извршилаца, (имајући у виду да канцеларије постоје у 3 објекта према адресама из
конкурсне документације)?
Одговор 10
Да, на свакој локацији по један у првој смени.
Изменом ове конкурсне документације у улици Милорада Јовановића број 11.
Установљава се само 1 смена од 09,00 до 17,00.
Питање 11.
Молимо вас да прецизирате, који се износи тј цене уносе у члану 3. став 1. тачка 1 и 2.
С обзиром да се у следећим ставовима уноси: укупна цена на месечном нивоу ____ дин
без ПДВ-а и укупна цена на месечном нивоу ____дин са ПДВ-ом
Одговор 11.
Члан 3 је веома прецизно написан.
Допуна уз то је да треба да цене (унети износи) из члана 3 буду исти са ценама из
обрасца структуре цена.
Остало не промењено.
Питања и одговори везани за конкурсну документацију објављени су дана 23.06.2017.
године на: Порталу Управе за јавне набавке и на интернет страни ЈП „Завода за
уџбенике“, Београд.
С поштовањем,
ЈП „Завод за уџбенике“
Комисија за јавне набавке
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