ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГЕ – ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У ПОСЛОВНИМ ОБЈЕКТИМА
РЕПУБЛИЧКОГ ГЕОДЕТСКОГ ЗАВОДА (ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 05/2018), ОД
06.06.2018.ГОДИНЕ (ПОЈАШЊЕЊЕ БРОЈ 1)
Потенцијални понуђач је поставио следећa питања, у коме тражи додатне информације у
предметном поступку:
1. Да ли се у Обрасцу структуре цене, на страници 27/61 конкурсне документације, у колонама
6, 7, 8, 9 и 10, уписује само процентни износ трошкова (како и стоји "Учешће трошкова у
цени (у % од цене из колоне 3.)", или се уписује и номинална вредност трошкова?
Одговор: У Обрасцу структуре цене, на страницама 28 и 29 конкурсне документације, у
колонама 6,7,8,9 и 10, уписује се само износ у процентима, како и стоји у обрасцу.
2. Наручилац је у делу додатних услова (техничког капацитета), предвидео између осталог да
понуђач„у моменту подношења понуде поседује средства и опрему за рад у укупној
вредности од најмање 5.000.000,00 динара (и словима: петмилиондинара), са обрачунатим
ПДВ-ом“. Наведени услов, се доказује Изјавом дефинисаном конк.документацијом (образац
9). Да ли се наведени услов односи и на поседовање средстава и опреме, по основу закупа,
или по неком другом законом дозвољеном основу и да ли у том случају понуђач потписује
и оверенава Изјаву из обрасца 9?
Одговор: За опрему у власништву доставља се изјава дефинисана конкурсном
документацијом. Уколико Понуђач опремом не располаже по основу власништва онда је
потребно да достави уговор о закупу опреме са пописном листом основних средстава
закуподавца на дан 31.12.2017.године.
3. У делу додатних услова предвидели сте услов финансијског капацитета „Сматра се да
понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом уколико је за три године (збирно
2015, 2016. и 2017. година) остварио укупни приход од делатности од минимум 35.000.000,00
динара, без обрачунатог ПДВ-а.....“. Да ли понуђач испуњава наведени услов, уколико је имао
захтевани приход у 2017. години (у години у којој је основан и у којој је почео да обавља
делатност) и да ли у том случају у Обрасцу 6 попуњава податке само за 2017. годину?
Одговор: Да.
4. У вези претходног питања, уколико наведени услов испуњава члан групе у заједничкој
понуди, да ли наведени образац 6, доставља носилац посла који исти и оверава и потписује?
Одговор: Уколико понуду подноси група понуђача, споразумом о заједничком наступању се
дефинише ко од чланова групе потписује који образац; или се може дефинисати да сви
чланови групе потписују све потребне обрасце.
5. Имајући у виду да су докази о финансијском капацитету јавно доступни, да ли је довољно у
понуди доставити интернет адресе на којима се тражени подаци могу пронаћи, у смислу
одредби члана 79. став 5. и став 6. ЗЈН?
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Одговор: Наручилац је у оквиру конкурсне документације навео начин доказивања услова
финансијског капацитета.
6. Уколио је уговор на снази и даље, да ли се у референтној листи уписује датум закључења
и у наставку текст „и даље у току“, и да ли се у колони где стоји „Вредност
уговора...“ уписује вредност реализације за захтевани период (2015, 2016. и 2017.година),
која и чини пословни капацитет?
Одговор: Да.
7. Код услова кадровског капацитета, захтевате да понуђачи имају минимум 5 лица
оспособљених за рад на висини. Наше питање гласи: Да ли понуђачи могу испунити
наведени услов достављаем Уговора о делу са лицима која обављају послове на висини
(где би обрасци О2 и О6 били обрасци издати од стране послодавца који запошљава
наведена лица)? Такође у наведеном случају, наведена лица не би била видљива у
Уверењу ЦРОСО, као и у пореској пријави ППП-ПД, за тражени период. Сматрамо да
Наручилац, мора да омогући испуњење захтеваног услова и доказима које смо
предложили, из разлога што рад на висини, не потпада под основну делатност понуђача,
која је по правилу делатност услуга редовног чишћења зграда.
Одговор: Наручилац остаје при захтеву из Конкурсне документације, будући да прање
стаклених површина на недоступним висинама спада у услугу чишћења зграда.
8. Да ли Наручилац захтева да понуђачи приликом калкулације цене, морају узети у обзир
минималну цену рада, која у овом тренутку износи 143,00 рсд нето, у складу са одлуком
надлежних органа (Економско социјалног савета и Владе Републике Србије)?
Одговор: Да.
9. Имајући у виду да сте предвидели измену цене, услед пораста цене на мало, да ли ће
Наручилац дозволити измену цене у случају промене минималне цене рада (до које
евентуално дође у току важења уговора), о чему одлуку доноси надлежни државни органи
(Економско социјални савет и Влада Републике Србије)?
Одговор: Да.
10. Да ли понуђачи који учествују у заједничкој понуди, достављају у понуди сваки
појединачно Изјаву о независној понуди и Изјаву о поштовању обавеза из члана 75. став
2. ЗЈН, док остале обрасце из понуде попуњава, оверава и потписује и доставља у понуди
носилац посла из заједничке понуде? Ако је одговор негативан, молимо вас да јасно и
прецизно наведете и побројите обрасце које у заједничкој понуди доставља, оверава и
потписује сваки члан групе?
Одговор: Изјаву о независној понуди и Изјаву о поштовању обавеза из члана 75. став 2.
Закона о јавним набавкама доставља сваки члан групе понуђача, док се споразумом о
заједничком наступу дефинише који члан групе оверава остале обрасце или сви чланови
групе оверавају све остале обрасце.
11. Молимо вас да појасните доказ код кадрвоског капацитета, где наводите „- изјава о
извршеној обуци хигијеничара на основу Закона о безбедности на раду;“, да ли
Наручилац под изјавом, подразумева Изјаву на сопственом меморандуму понуђача дату
под материјалном и кривичном одговорношћу, или је у питању неки други доказ?
Молимо вас за појашњење?
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Одговор: Доставља се изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу на
меморандуму Понуђача. Наручилац задржава право да провери наводе из изјаве увидом у
О6 обрасце Понуђача.
12. Сматрамо да је захтевана полиса осигурања за осигурање од опште одговорности „да
понуђач поседује Полису осигурања од опште одговорности без ограничења броја
осигураних случајева чија сума покрића износи најмање 20.000.000,00 динара“,
превисоко одређена посебно имајући у виду процењену вредност јавне набавке, те
сугеришемо да смањите захтевани износ исте на половину вредности тј. на 10.000.000,00
рсд!
Одговор: Наручилац остаје при захтеваном услову, имајући у виду вредност имовине и
значај објеката. Сврха полисе је да се Наручилац заштити у случају да током трајања
уговора настане штетни догађај.
13. С обзиром да захтевате доставу „Уверења Централног регистра обавезног осигурања, за
понуђени кадровски капацитет“, молимо вас да нам дате појашњење како исти доказати
„за понуђени кадровски капацитет“, ако су кадрови ангажовани по основу Уговора о
обављању привремених и повремених послова, или других уговора сходно одредбама
Закона о раду, имајући у виду да Централни регистар обавезног осигурања кроз
Уверење које издаје, даје податке само за запослена лица (на неодређено и одређено
време), али не и за лица која су ангажована по другом основу, у складу са одредбама
Закона о раду?
Одговор: Централни регистар обавезног осигурања издаје уверење и за лица ангажована
на привременим и повременим пословима.
14. Уколико понуђач има ангажованa лица по основу Уговора о делу или Уговора о
допунском раду, да ли је довољно као доказ за исте доставити фотокопије Уговора?
Одговор: Лица ангажована на основу уговора о делу неће се сматрати као доказ кадровског
капацитета, имајући у виду да исте није могуће закључити за обављање послова који
спадају у основну делатност Понуђача, у смислу члана 199. Закона о раду. Лица која су
ангажована по основу уговора о допунском раду ће се рачунати као доказ кадровског
капацитета у процентуалном учешћу у односу на уговором дефинисано радно време, у
смислу члана 202. Закона о раду. То значи да ће минимално три лица ангажована по основу
уговора о обављању допунских послова (до трећине пуног радног времена) испуњавати
кадровски капацитет за једног ангажованог извршиоца. У случају оваквог доказивања
кадровског капацитета Понуђач доставља уговоре о допунском раду и образац МУН,
оверен од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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