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 3/2020), ОД 8.6.2020. ГОДИНЕ
(ПОЈАШЊЕЊЕ БРОЈ 1)
Потенцијални понуђач је поставио следећa питања, у коме тражи додатне информације у
предметном поступку:
Питање број 1:
У делу додатних услова (финансијски капацитет) наводите „Сматра се да понуђач располаже
неопходним финасијским капацитетом:
а) уколико није исказао губитак у пословању у 2017,2018.и 2019.години....“, а као доказ захтевате
„а) Биланс успеха за 2017, 2018. и 2019. годину или Извештај о Бонитету за 2017, 2018 и 2019.
годину,који издаје АПР;“
Подсећамо да је рок за доставу коначних финансијских извештаја за претходну годину, 2019.
годину, 30.6.2020. године, те тако постоји основана бојазан да понуђачи нису у могућности да
доставе тражено за 2019. годину, те вас молимо да у том делу измените конкурсну
докеументацију.
Одговор на питање број 1:
У делу додатних услова за доказивање финансијског капацитета, остајемо при захтеву да
се цене последње три године (2017, 2018. и 2019.година). Имајући у виду вашу бојазан да
понуђачи неће бити у могућности да од АПР-а прибаве потврде о траженом, за 2019. годину,
обавештавамо вас да ћемо у том случају за наведену 2019. годину прихватати Биланс
успеха оверен од стране понуђача - учесника у поступку, као и у смислу бонитета, потврду
на меморандуму Понуђача.
Питање број 2:
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?
Одговор на питање број 2:
У понуди могу бити наведене интернет адресе јавно доступних регистара, али се то не
сматра довољним доказом. Потребно је и да сваки понуђач достави изводе и друге
документе које ће одштампати са јавног регистра, а који се у смислу веродостојности могу
проверавати на наведеним интернет адресама.
Питање број 3:
У делу додатних услова предвидели сте услов пословног капацитета „Сматра се да понуђач
располаже са неопходним пословним капацитетом уколико је у претходне три године (2017,
2018. и 2019. године) од пружања предметних услуга, остварио приход од најмање
100.000.000,00 динара (сто милиона динара), без ПДВ-а, а укупна површина на којој је понуђач
у наведеним периоду вршио предметне услуге износе минимум 50.000,00 m2“.
Уколико 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 (2017, 2018. и 2019.година), која и чини пословни
капацитет?
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Одговор на питање број 3:
Наручилац остаје при траженом у конкурсној документацији: да се од понуђача очекује да
су уговори испуњени до 31.12.2019.године. Тиме Наручилац отклања могућност негативне
референтне листе, односно права на жалбу за неиспуњење уговорених обавеза према
референтним наручиоцима.
Питање број 4:
У делу додатних услова, пословног капацитета, захтевате од понуђача поседовање стандарда
квалитета-сертификата, и то „сертификат по захтевима стандарда ISO (9001:2015), сертификат
по захтевима ISO (14001:2015), сертификат по захтевима стандарда ISO 14001:2005 (ISO 45000).
Молимо вас да дефинишете последњи тражени сертификат, имајући у виду да је еквивалент ISO
45000, стандард SRPS OHSAS 18001:2008 који важи до наредне године, а не ISO 14001:2005 како
стоји у конкурсној документацији.
Одговор на питање број 4:
Могуће је доставити еквивалент траженог сертификата, с тим што је онда Понуђач дужан
да достави нови сертификат чим престане важност претходног.
Питање број 5:
У вези сертификата, као доказ захтевате :“ Копије важећих стандарда-сертификата издатих од
акредитованог сертификационог тела EUROCERT: ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45000”.
Молимо за појашњење из ког разлога ограничавате достављање сертификата искључиво од
акредитованог сертификационог тела EUROCERT, а не од било које куће која је акредитована од
стране Акредитационог тела Србије?
Молимо вас да у том делу измените конкурсну документацију.
Одговор на питање број 5:
У делу доказа који се тиче акредитованог сертификационог тела где се наводи EUROCERT,
ради се о навођењу примера сертификационог тела који не искључује могућност да се
поднесу и други сертификати квалитета, издати од стране других акредитационих тела
Републике Србије.
Питање број 6:
У доказима за кадровски капацитет, наводите обавезу достављања, између осталог „Понуђачи
који су извршили пријаву запослених електронским путем, доставиће Потврду о поднетој
пријави, промени и одјави на обавезно социјално осигурање, која представља доказ да је пријава
предата и примљена у јединствену базу Централног регистра;“.
Да ли је довољно доставити последњу промену (образац МA) за запослене-ангажоване, који чине
кадровски капацитет понуђача, што чини довољан доказ извршене пријаве на обавезно
осигурање?
Одговор на питање број 6:
У доказима за кадровски капацитет довољно је доставити последњу промену (образац МА)
за запослене-ангажоване који чине кадровски капацитет.
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Питање број 7:
У доказима за кадровски капацитет, наводите обавезу достављања, између осталог „фотокопије
обрасца М-А, М-3А или неког другог одговарајућег обрасца из кога се види да је радник
пријављен на пензионо осигурање (за сваког радника појединачно).
-Понуђачи који су извршили пријаву запослених електронским путем, доставиће Потврду о
поднетој пријави, промени и одјави на обавезно социјално осигурање, која представља доказ да
је пријава предата и примљена у јединствену базу Централног регистра;”
Из разлога обимности тражених доказа, имајући у виду да је захтевани кадровски капацитет 400
хигијеничара и 10 запослених за рад на висини, а с обзиром на велику флуктуацију запослених у
молимо вас да омогућите да се тражени обрасци доставе одштампани са портала ЦРОСО у
односу на нпр. датум Позива за подношење понуда или датум понуде понуђача, односно да М
обрасци буду везани за одређени датум који би понуђач навео у изјави на меморандуму.
Молбу упућујемо из разлога обимности саме докуменатције, укључујући и кадровски капацитет,
због чега се понуда не може спремати пар дана пре истека рока за подношење понуда.
Одговор на питање број 7:
У делу доказа за кадровски капацитет, а с обзиром на обимност броја ангажованих лица,
можете као доказ користити одштампане обрасце са портала ЦРОСО на датум понуде
понуђача, као и друге обрасце пример (М – обрасце) са датумом сачињавања понуде које
би понуђач навео у писаној изјави на меморандуму.

Питање број 8:
У доказима за кадровски капацитет, наводите обавезу достављања, између осталог „фотокoпију
овереног обрасцa од стране Пореске управе ППП – ПД (Појединачна пореска пријава о
обрачунатим порезима и доприносима) за месец децембар 2019. године из ког је видљиво да су
за запослена или ангажована лица наведена у Обрасцу 12 конкурсне документације обрачунати
порези и доприноси.“
Имајући у виду да се наведена пријава подноси и штампа са портала Епорези, да ли мислите на
оверу од стране понуђача?
Да ли се у понуди, као доказ доставља Обавештење о успешно поднетој пријави ППП ПД и извод
из наведене пријаве?
Такође, молимо да измените конкурсну документацију у овом делу, изостављањем „наведена у
Обрасцу 12 конкурсне документације“ имајући у виду протек од 6 месеци између децембра 2019.
године и датума подношења понуда и чињенице да је код понуђача могло доћи до престанка рада
појединих запослених и ангажовања нових, те би дошло до несагласности између Обрасца 12,
ППП-ПД за месец децембар 2019. године и М образаца, а нарочито имајући у виду да је
Наручилац навео да задржава право Наручилац задржава право да приликом стручне оцене
понуда и пре потписивања уговора затражи од понуђача на увид Образац ППП-ПД за све раднике
наведене у понуди.
Одговор на питање број 8:
У делу доказа за кадровски капацитет о доказу плаћања пореза, пријава са портала Епорези оверава се од стане Понуђача.
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Питање број 9:
У моделу уговора, у члану 13. став 2. стоји: „Уговор се сматра закљученим када га потпишу обе
уговорне стране, а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу менице из члана 15. овог уговора.“,
док се у члану 15. меница не помиње, већ банкарска гаранција.
Молимо да у том делу измените конкурсну документацију.
Одговор на питање број 9:
У делу који се односи на Модел уговора дошло је до техничке грешке која ће се исправити
у члану 13. став 2, и уговор се сматра закљученим када потпишу обе уговорне стране, а
ступа на снагу даном достављања банкарске гаранције, у складу са чланом 15. модела
уговора.
Наручилац ће изменити конкурсну документацију у овом делу.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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