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Предмет: Одговори на питања потенцијалних понуђача у вези са поступком јавне набавке мале
вредности услуге одржавања хигијене (интерни број јавне набавке: 404/2-47/2015)

Питање 1: На страни 19 Конкурсне документације, у напомени тачке III.2.2, наводи се да
запослени које понуђач наведе у доказима за кадровски капацитет морају бити они који ће бити
ангажовани као извршиоци код Наручиоца. Како Наручилац мисли да било који понуђач осим
оног који је тренутно ангажован на предметним пословима може да испуни тај услов, јер су сви
извршиоци који су у радном односу код понуђача свакако већ ангажовани на неком објекту, а
сигурно је да ниједан понуђач неће пре закључења уговора са Наручиоцем по овој јавној набавци
закључити уговоре о раду са новим извршиоцима? Да ли понуђач може у понуди да достави
доказе, при чему ће ако буде изабран за најповољнијег, доставити доказе за извршиоце које буде
ангажовао на објектима Наручиоца?
Одговор 1: Не сматрамо како се подразумева да су сви извршиоци свих потенцијалних понуђача
већ ангажовани на другим позицијима – а уколико јесу, могуће их је прераспоредити. Такође не
сматрамо како се свакако подразумева да ниједан понуђач неће закључивати нове уговоре о раду
пре доделе уговора у предметној јавној набавци.
Но, Конкурсном документацијом предвиђене су и такве могућности, јер се у наставку наведене
напомене јасно каже:
„Уколико дође до промене извршилаца, привремене или сталне, изабрани Понуђач ће бити дужан
да одмах, без одлагања обавести Наручиоца о промени и да у року од 2 радна дана од извршене
промене достави Наручиоцу доказну документацију и за нове извршиоце.“
Дакле, могуће је доставити доказе за друге извршиоце у року од 2 дана од њихове промене и ако је
до те промене дошло одмах по потписивању уговора о предметној набавци.
Питање 2: Наручилац наводи 1.584 сати по једном извршиоцу годишње, да ли то значи да су
извршиоци ангажовани на мање од 6 сати дневно, обзиром на 2 радне суботе од по 8 сати.
Одговор 2: Као што је у Конкурсној документацији наведено, у питању је процењена количина
сати по извршиоцу за 12 месеци, за коју се на Обрасцу понуде јасно наводи:
„Укупна цена без ПДВ за процењене количине и број извршилаца служи за упоређивање понуда.“
Дакле, није у питању коначан број сати, већ само процењени, који служи за упоређивање понуда.
Од понуђача се очекује да услугу врши у складу са Спецификацијом услуге из Конкурсне
документације и уговором чији се модел такође налази у оквиру Конкурсне документације.
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Питање 3: Уколико Наручилац захтева радно време од 6 сати радним данима, да ли понуђач
наплаћује рад суботом и за периодичне послове?
Одговор 3: У члану 5. став 3 модела уговора који се налази у конкурсној документацији јасно се
наводи:
„Пружалац услуге је дужан да врши фактурисање на месечном нивоу, по истеку месеца за
претходни месец, према обрачунатом броју часова ефективног рада за период који се фактурише.“
Дакле, у обрачунати број часова ефективног рада свакако спада и ефективни рад суботом и током
периодичних послова.
Питање 4: Наручилац захтева најмање 7 извршилаца. С обзиром на чињеницу да захтевате једног
извршиоца пре подне, током радног времена Наручиоца, да ли то значи укупно 7 (6+1) или укупно
8 (7+1)?
Одговор 4: Укупно 7 извршилаца.
Питање 5: Уколико је одговор на претходно питање укупно 7, онда број сати у Обрасцу понуде не
одговара стварном стању јер се извршилац пре подне ангажује на пуно радно време. Да ли је у
питању грешка?
Одговор 5: Не, у питању је - поновимо - процењена количина сати по извршиоцу за 12 месеци, за
коју се на Обрасцу понуде јасно наводи:
„Укупна цена без ПДВ за процењене количине и број извршилаца служи за упоређивање понуда.“
Дакле, није у питању коначан број сати, већ само процењени, који служи за упоређивање понуда.
Од понуђача се очекује да услугу врши у складу са Спецификацијом услуге из Конкурсне
документације и уговором чији се модел такође налази у оквиру Конкурсне документације.
Питање 6: Молимо вас да нам доставите појединачне површине сваког објекта и одговор да ли
Наручилац захтева неки минимални број извршилаца по објекту.
Одговор 6: Површина управне зграде Градске општине Врачар са анексом износи 4.666 метара
квадратних, објекат у Проте Матеје 36 има површину од 320 метара квадратних, објекат у
Сазоновој 119 има површину од 260 метара квадратних. Потребно је најмање 6 извршилаца на
објекту управне зграде Градске општине Врачар, а најмање 1 извршилац за Сазонову 119 и Проте
Матеје 36 заједно.
Питање 7: Да ли Наручилац захтева исто радно време извршилаца на свим објектима, или је
довољно да радно време траје онолико колико је потребно да се заврше сви послови?
Одговор 7: Радно време у управној згради Градске општине Врачар за извршиоца у првој смени
траје 8 сати, а за извршиоце у поподневној смени траје 6 сати. Радно време на објектима у
Сазоновој 119 и Проте Матеје 36 траје онолико колико је потребно да се заврши посао.
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Питање 8: На страни 36 Конурсне документације, у Обрасцу потврде треба уписати вредност за
претходне три године, док се у Обрасцу Референтна листа захтева по годинама. Да ли се Обрасци
потврда уносе у референтну листу, обзиром да не садрже исте подтаке, и да нигде у референтној
листи нема места да се упише назив наручиоца?
Одговор 8: Образац „Изјава – потврда референтне листе“ служи за потврду Референтне листе,
односно онога што је у њој наведено. Неопходно је да Понуђач у Референтној листи наведе укупне
вредности пружених предметних услуга по годинама, а да за вредност наведену као минималну
достави и Образац „Изјава – потврда референтне листе“ вршених током периода од претходне три
године – збирни или појединачни, у зависности од броја наручилаца за које је понуђач обављао
предметне услуге и броја уговора о тим услугама.
Питање 9: Да ли је цена која се наводи у Обрасцу понуде она која се месечно фактурише, или се
фактурисање врши на основу стварног броја сати у месецу за који се врши обрачун?
Одговор 9: Поновимо, на Обрасцу понуде јасно се наводи:
„Укупна цена без ПДВ за процењене количине и број извршилаца служи за упоређивање понуда.“
С друге стране, поновимо, у члану 5. став 3 модела уговора који се налази у конкурсној
документацији јасно се наводи:
„Пружалац услуге је дужан да врши фактурисање на месечном нивоу, по истеку месеца за
претходни месец, према обрачунатом броју часова ефективног рада за период који се фактурише.“
Питање 10: На страни 38 сте навели да је неопходна банкарска гаранција за озбиљност понуде. С
обзиром на то да је неопходан период за добијање такве гаранције од стране банке три недеље, да
ли се оставља могућност понуђачу да достави бланко соло меницу и менично овлашћење на 10%
од укупне вредности понуде?
Одговор 10: Сматрамо да је рок од дванаест дана који је остављен између датума објављивања
Позива за подношење понуда и Конкурсне документације и датума за подношење и отварање
понуда примерен за припремање прихватљиве понуде у предметном поступку јавне набавке, па и
за прибављање банкарске гаранције за сталне клијенте банака који испуњавају и друге
финансијске и пословне капацитете наведене у Конкурсној документацији, те менице било које
врсте неће бити прихваћене као средство обезбеђења.
Питање 11: У Обрасцу понуде на страни 25 навели сте процењену количину сати за једног
извршиоца за 12 месеци од 1.584 сати. У тај фонд сати се уклапа шесточасовно радно време за
извршиоца од понедељка до петка (5 радних дана у недељи) односно 22 радна дана месечно. Да ли
сте грешком изоставили обавезу да се ради две суботе месечно по 8 сати дневно?
Одговор 11: Као што је у Конкурсној документацији наведено, у питању је процењена количина
сати по извршиоцу за 12 месеци, за коју се на Обрасцу понуде јасно наводи:
„Укупна цена без ПДВ за процењене количине и број извршилаца служи за упоређивање понуда.“
Дакле, није у питању коначан број сати, већ само процењени, који служи за упоређивање понуда.
Од понуђача се очекује да услугу врши у складу са Спецификацијом услуге из Конкурсне
документације и уговором чији се модел такође налази у оквиру Конкурсне документације.
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Питање 12: Да ли свих 7 извршилаца имају обавезу да раде те две суботе месечно?
Одговор 12: Да, свих 7 извршилаца имаће ту обавезу.
Питање 13: Да ли тај број извршилаца од минимум 7 подразумева и једног извршиоца који ради
пре подне (1 пре подне + 6 после подне)?
Одговор 13: Да, подразумева.
Питање 14: Ко обезбеђује хемијска средства за чишћење, понуђач или наручилац?
Одговор 14: У члану 9. став 2. и 3. модела уговора који је у склопу Конкурсне документације
јасно се наводи:
„Пружалац услуге чишћења и одржавања хигијене објекта Наручиоца услуге врши сопственим
техничким и потрошним средствима за одржавање хигијене.
Средства за одржавање хигијене из става 2. овог члана морају бити еколошки и дерматолошки
исправна, за шта је Наручиоцу одговоран Пружалац услуге.“
Питање 15: Ко обезбеђује основна средства (машине за прање, усисиваче), као и крпе, мопове,
кофе и остало?
Одговор 15: У члану 9. став 2. и 3. модела уговора који је у склопу Конкурсне документације
јасно се наводи:
„Пружалац услуге чишћења и одржавања хигијене објекта Наручиоца услуге врши сопственим
техничким и потрошним средствима за одржавање хигијене.
Средства за одржавање хигијене из става 2. овог члана морају бити еколошки и дерматолошки
исправна, за шта је Наручиоцу одговоран Пружалац услуге.“
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