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 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ПОЈАШЊЕЊА 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Ознака: 

Образац П 

 
 

Заведено у „ЈП Завод за уџбенике“,  Београд под бројем 04 – 4206 од 27.06.2017. године 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: 3. Питања и одговори везани за конкурсну документацију,  у вези са 

припремањем понуде сходно члану 63. став 2. 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. 

                       

Заинтересовано лице је  у складу са Законом затражило  додатне информације или 

појашњења везано за конкурсну документацију 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. 

 

Питање 1. 

На страни 7. Стоји да је „давалац услуга дужан да у сваком тренутку обезбеди 

потрошни материјал као и апарате, диспензере и дозаторе за потрошни материјал“ 

Будући да сте у конкурсној документацији навели да је обавеза Наручиоца да набавља 

папирну галантерију (убрусе и папир), и да сте у појашњењу на питање број 4. од 

23.06.2017. године навели да су у питању дозатори за течни сапун, тоалет папир и 

убрусе који већ постоје, и да није потребно набављати нове,  да ли можете избрисати 

овај део конкурсне документације будући да није применљив? 

 

Одговор 1. 

Не, тај део конкурсне документације је применљив. 

Извршилац услуге, односно лица ангажована на одржавању хигијене допуњују 

свакодневно, ако је потребно и више пута, по потреби,  течним сапуном, тоалет 

папиром и убрусима,  „апарате,  диспензере и дозаторе за потрошни материјал у  

тоалетима Наручиоца“.  Укупан број тоалета код Наручиоца је 27. Уговор са изабраним 

понуђачем закључује се на 12 месеци – 1 годину. Диспензери и дозатори у том року 

могу да се оштете и да буду ван функције. У том случају Извршилац услуге је дужан да 

обезбеди исправне. 

 

Питање 2. 

Да ли под „роком испоруке“ подразумевате рок у комеће понуђач отпочети са 

пружањем услуга? 

 

Одговор 2. 

Да.  
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Питање 3. 

Да ли  „место и начин испоруке“ уписују локације на којима се обављају услуге, 

будући да је простор сувише мали да се наведу све четири локације. 

 

Одговор 3. 

Уколико сматрате да нема простора, сматрамо да има, четири локације, три адресе, 

један од начина је да упишете „на адресама наручиоца“…. 

 

Питање 4. 

Шта подразумева  под „начин испоруке“  кад су у питању послови одржавања 

хигијене, будући да нигде у Техничкој спецификацији нисмо нашли одговор на то 

питање, на основу вашег одговора на питање број 9 од 23.06.2017.? 

 

Одговор 4. 

На већ постављено питање,  како унети и попунити рубрику „место и начин испоруке“ 

делите на два питања непотребно. 

Из техничке спецификације и саме конкурсне документације,  предмет набавке је  

услуга одржавања хигијене. 

„место и начин испоруке“ на адресама наручиоца, услуге одржавања хигијене 

 

Питање 5. 

С обзиром на чињеницу да су два потенцијална понуђача  поставила идентично питање 

везано за поштовање минималне цене рада приликом исплате зарада за ангажоване 

извршиоце, а на основу одговора Наручиоца, можемо да закључимо да Наручилац  

нема искуства са јавним набавкама када су у питању послови одржавања хигијене 

објеката. Ниме сведоци смо да већ дуже времена поједини понуђачи дају цену за 

предменте услуге које по једном извршиоцу не могу да покрију ни елементарне 

трошкове као што су порези и доприноси, трошкови превоза, осигурања радника, 

трошкове везане за безбедност и здрављена раду, те је питање потпуно основано 

постављено, из разлога што уколико Наручилац такву понуду не одбије као 

„неоправдано ниску цену“ у складу са ЗЈН, шта је онда Наручиоцу битно да би неку 

понуду одбио као неприхватљиву по том критеријуму? 

 

Одговор 5. 

Ово није питање, није  захтев за појашњења,  конкурсне документације у складу са 

чланом 63. став 2.  Ово је коментар на наш  Одговор/е од 23.06.2017. 23.06.2017. 

 

ЦИТИРАМО ОДГОВОРЕ  од 23.06.2017. године. 

1. Да ли Наручилац захтева да понуђач приликом исплате зарада ангажованим 

извршиоцима поштује минималну цену рада од 130,00 динара по сату. 

Одговор  

Сматрамо да ће Понуђачи подносити понуде у складу са Законом и важећим 

прописима. 

 

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 извршилаца. 

Укупну цену на годишњем нивоу понуђач доставља и она је фиксна и не може се 

мењати током трајања уговора. 
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3. 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. 

У претходном одговору, дали смо објашњење. 

 

4. Да ли Понуђач има неку обавезу преузимања  извршиоца који су тренутно 

ангажовани на предметним пословима? 

Одговор   

Ваше питање није у вези са конкурсном документацијом. 

 

5. Везано за претходно питање уколико је одговор потврдан да ли постоји неки захтев 

наручиоца за висином зараде за ангажоване извршиоце? 

Одговор 

Сматрамо да ће Понуђачи подносити понуде у складу са Законом и важећим 

прописима. 

Ово није предмет  набавке. 

Да ли Понуђач има неку обавезу преузимања  извршиоца који су тренутно ангажовани 

на предметним пословима? 

Одговор     

Ваше питање није у вези са конкурсном документацијом. 

 

6. Везано за претходно питање уколико је одговор потврдан да ли постоји неки захтев 

наручиоца за висином зараде за ангажоване извршиоце? 

Одговор  

Сматрамо да ће Понуђачи подносити понуде у складу са Законом и важећим 

прописима. 

Ово није предмет  набавке.      

 

 завршено цитирање“ 

 

Питање 6 

Да ли ће Наручилац објавити пречишћен текст конкурсне документације у складу са 

изменама од 23.06.2017. године. 

 

Одговор 6. 

Не. 

 

Остало не промењено. 

 

Питања и одговори везани за конкурсну документацију објављени су дана 27.06.2017. 

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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