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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези са припремом
понуде у поступку јавне набавке: Услуга одржавања хигијене у пословним објектима РФЗО, за
период од 12 месеци, редни број набавке: 404-1-215/14-92
Захтевом број 08/3 број 404-1-73/14-15 од 31.10.2014. године, заинтересовано лице обратило
се за појашњењем у поступку јавне набавке услуге одржавања хигијене у пословним објектима РФЗО,
за период од 12 месеци, редни број набавке: 404-1-215/14-92, сходно члану 63. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).
Питања заинтересованог лица и одговори Комисије:
Питањe бр. 1:
„У конкурсној документацији сте навели да се услуга одржавања хигијене обавља са
довољним бројем извршилаца а да нигде нисте навели који је то број извршилаца и са којим радним
временом. У вези тога постављамо питање: да ли понуђач сам одређује са колико ће извршилаца
вршити услугу и са којим радним временом или наручилац има барем неки норматив? Ово се
нарочито односи на велике објекте из партије 1 и 29, пошто ћете у супротном добити извршиоца који
ће послове радити са далеко мањим бројем радника од потребног а самим тиме и услугу која је
знатно испод професионалних стандарда.“
Одговор бр. 1:
Наручилац нема норматив у погледу броја извршилаца за вршење услуге одржавања
хигијене.
У предметном поступку јавне набавке тражи се одређени квалитет услуге. Наручилац не улази
у то како ће Извршилац доћи до траженог квалитета услуге. Извршилац сам планира број запослених
у складу са величином простора за одржавање хигијене.
Радно време:
На страни 14/47 КД предвиђено је да се свакодневно чишћење обавља радним даном у
периоду од 16.00 до 22.00 часова.
Наручилац мења Техничку спецификацију у делу који се односи на периодично чишћење, стр.
14/47 КД, и сада гласи:
„ПЕРИОДИЧНО ЧИШЋЕЊЕ: Обавља се радним даном у периоду од 16.00 до 22.00 часова, осим
чишћења једном у 12 месеци које се обавља нерадним даном по позиву наручиоца.
Обухвата послове који се обављају периодично, и то:“
У вези коментара за велике партије 1 и 29, постизање траженог квалитета је обавеза
Извршиоца. Уколико Наручилац редовним контролама које су дефинисане моделом уговора уочи да
квалитет услуге није на траженом нивоу, усмено ће захтевати од Извршиоца да услугу прилагоди
траженом нивоу. Уколико Извршилац ни после тога не пружа услугу траженог квалитета, Наручилац
може активирати средство обезбеђења за добро извршење посла, (меница од 10%) и упутити захтев
Управи за јавне набавке за стављање Извршиоца на списак негативних референци.
Питање бр. 2:
„Уколико понуђач даје понуду за више партија, да ли може да достави једну потврду и један
уговор од референтног наручиоца који испуњава услов за све партије за које даје понуду?“
Одговор бр. 2:
Понуђач може доставити једну потврду којом доказује испуњеност услова за више партија,
како је и наведено у додатном појашњењу конкурсне документације 08/3 број 404-1-76/14-13 од
30.10.2014. године.

Питање бр. 3:
„У члану 5. Модела уговора је наведено да је извршилац дужан да примењује
позитивноправне прописе из области радних односа. Да ли под тиме подразумевате и прописе који се
тичу основа радног ангажовања радника и исплате минималне цене рада?“
Одговор бр. 3:
Извршилац је дужан да примењује све позитивноправне прописе из области радних односа.
Наручилац мења стране 14/47КД и 15/47 КД странама 14а/47 КД и 15а/47 КД које сада чине
саставни део конкурсне документације.
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