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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГЕ – ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРИЈАМА 

РЕПУБЛИЧКОГ ГЕОДЕТСКОГ ЗАВОДА И ЊЕГОВИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ 

ЈЕДИНИЦАМА (ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 5/2019),  ОД 11.3.2019. ГОДИНЕ  

(ПОЈАШЊЕЊЕ БРОЈ 2) 

 

 

Потенцијални понуђач је поставио следећa питања, у коме тражи додатне информације у 

предметном поступку: 

 

1. Будући да је на страни 81/84 конкурсне документације наведено да је изабрани понуђач у 

обавези да достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, да ли је потребно 

доставити и обавезујуће писмо о намерама и банкарску гаранцију за озбиљност понуде? 

 

 

Одговор:  

Није потребно доставити обавезујуће писмо о намерама и банкарску гаранцију за 

озбиљност понуде уз понуду. Како је и објашњено у конкурсној документацији, изабрани 

понуђач треба да достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, најкасније у року 

од 15 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна, неопозива 

и платива на први позив.  

Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне 

вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека 

рока за коначно извршење посла.  

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 

банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.  

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да 

изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 

предвиђен уговором.  

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, 

мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.  

 

2. Да ли је као доказ кадровског капацитета потребно доставити М обрасце за 370 

хигијеничара који су ангажовани са пуним радним временом, у складу са Законом о раду? 

 

 

Одговор:  

На основу чланова 39,40. и 41. Закона о раду, Понуђач као послодавац може засновати 

радни однос са радницима и са непуним радним временом. Наручилац ће прихватити сваки 

радни однос који је у складу са Законом о раду. 

 

3. Уколико се као доказ кадровског капацитета могу доставити М обрасци лица који нису 

ангажовани са пуним радним временом,  да ли је потребно да број извршилаца са непуним 

радним временом буде једнак еквиваленту броја извршилаца који су ангажовани са пуним 

радним временом (1 лице ангажовано на 3 сата + 1 лице ангажовано на 5 сати = 1 

извршилац ангажован на 8 сати и сл.)? 

 

Одговор:  

Није потребно да број извршилаца са непуним радним временом буде једнак еквиваленту 

броја извршилаца који су ангажовани са пуним радним временом. 

 

4. Да ли фотокопије тражених доказа треба да буду у размери 1:1 у односу на оригиналан 

документ, с обзиром да се једино на тај начин може утврдити аутентичност оригиналног 

документа? 
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Одговор:  

Да, фотокопије тражених доказа треба да буду у размери 1:1 у односу на оригиналан 

документ. 

 

 

5. Наручилац на страни 23/84 конкурсне документације наводи да је, између осталог, 

потребно доставити фотокопију овереног обрасца од стране Пореске управе ППП-ПД за 

месец децембар 2018.године. Будући да је ППП-ПД образац електронски документ и да 

не садржи оверу од стране пореске управе, да ли је начињена техничка грешка? 

 

 

Одговор:  

Понуђач оверава акте преузете са портала који води јавну евиденцију о плаћеним 

порезима. У понуди се доставља Обавештење о успешно поднетој пријави ППП-ПД и извод 

из наведене пријаве. 

 

 

 

 

                                                                             КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


