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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези поступка јавне
набавке: Услуга одржавања хигијене у пословним објектима РФЗО, број јавне набавке:
404-1-215/18-24
Дана 13.06.2018. године заинтересовано лице обратило се захтевом за појашњењем у вези
поступка јавне набавке: Услуга одржавања хигијене у пословним објектима РФЗО, број јавне набавке:
404-1-215/18-24, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12,
14/15, 68/15).
Питање бр. 1:
„Да ли наручилац захтева да понуђачи приликом калкулације цене услуге поштују минималну
цену рада, коју прописује Социјално-економски савет РС?“
Одговор бр. 1:
„Наручилац не захтева изричито конкурсном документацијом од понуђача да поштују
минималну цену рада коју прописује Економско социјални савет. Међутим, понуђач је у обавези да у
понуђену цену урачуна све трошкове које може имати приликом пружања услуге која је предмет јавне
набавке и у обавези је да приликом састављања понуде поштује обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, чл. 75. став 2.
ЗЈН.“
Питање бр. 2:
„Уколико је одговор на претходно питање потврдан, да ли ће наручилац дозволити промену
минималне цене рада у спучају промене исте од стране Социјално- економског савета у периоду
трајања уговора, без обзира на наводе са стране 9/38 конкурсне документације који се односе на
фиксност и непроменљивост цене?“
Одговор бр. 2:
Чланом 3. Модела уговора предвиђено је да је цена услуге фиксна у току трајања уговора
осим у случају ако у периоду важења уговора дође до промене површина за одржавање хигијене када
може доћи и до промене цене услуге сразмерно промењеној површини, у случају укључивања нових
пословних објеката Наручиоца који нису наведени у прилогу 1.
Понуђач је у обавези да у понуђену цену услуге урачуна све трошкове које ће имати у вези
извршења услуге која је предмет јавне набавке, посебно имајући у виду да се уговор закључује на
период од 12 месеци.
Питање бр. 3:
„У одељку 5. Под тачком 3) која се односи на пословни капацитет (стандарди) на страни 18/38
конкурсне документације, наведено је да наручилац захтева да потенцијални понуђач има уведен
стандард ИСО 18001:2008 - за безбедност и заштиту здравља на раду и ИСО 9001:2008 - квалитет
менаџмента или одговарајуће стандарде. Да ли је наручилац начинио техничку грешку, будући да
стандард 18001:2008 не носи ознаку ИСО већ ОХСАС, а да је стандард 9001:2008 престао да важи, те
да да је тренутно важећи стандард ИСО 9001:2015?“
Одговор бр.3:
Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 18/38 КД и 19/38 КД у делу који се
односи на додатне услове – пословни капацитет- страндарди и то тако што се уместо стандарда ИСО

9001:2008 захтева ИСО 9001:2015 - систем управљања квалитетом и уместо ИСО 18001:2008
стандард OHSAS 18001 - систем менаџмента заштитом здравља и безбедношћу на раду.
Питање бр. 4:
„На страни 6/38 конкурсне документације у одељку „Динамика одржавања (чишћења)"
наведено је да је радно време непосредних извршилаца ван Београда од 15-21 час у организационим
јединицама наручиоца. Да ли је то период у оквиру којег непосредни извршиоци могу обављати посао
у временском року који је адекватан да се на задовољавајући начин пружи услуга, или наручилац
захтева да непосредни извршиоци проведу све наведено време на објектима? Као пример наводимо
испоставу Житиште површине 60м2, која се може адекватно очистити за само један радни сат, те би
присуство извршиоца на објекту током целог наведеног периода знатно поскупело цену услуге и
проузроковало наручиоцу непотребне трошкове.“
Одговор бр. 4:
Мења се Техничка спецификација у делу који се односи на динамику одржавања – и то тако
што се мења период пружања услуге у оквиру свакодневног чишћења, стр. 6/38 КД па уместо:
„Радно време непосредних извршилаца је од 15.00 часова до 21.00 час у организационим
јединицама Наручиоца“
сада гласи:
Временски период пружања услуге је од 15.00 часова до 21.00 час у организационим
јединицама Наручиоца.
Мења се период пружања услуге у оквиру периодичног чишћења, стр. 6/38 КД, тако да уместо:
„Радно време непосредних извршилаца је од 15.00 часова до 21.00 час, у Дирекцији РФЗО од
16.00 часова до 22.00 часа.“
сада гласи:
Временски период пружања услуге је од 15.00 часова до 21.00 час у организационим
јединицама Наручиоца. Радно време непосредних извршилаца у Дирекцији РФЗО је од 16.00 часова
до 22.00 часа.
Наведени период пружања услуге у организационим јединицама РФЗО подразумева да се
услуга мора пружити у том периоду док не подразумева да непосредни извршиоци буду присутни све
време у пословном објекту РФЗО. За Дирекцију РФЗО радно време непосредних извршилаца
подразумева присуство непосредних извршилаца све време у објекту Дирекције РФЗО.
Измена конкурсне документације
Мења се члан 12. став 2. модела уговора, стр. 24/38 КД тако да уместо:
„У случају да Извршилац не достави банкарску гаранцију у року из става 1. овог члана уговор
ће се сматрати раскинутим.“
сада гласи:
„У случају да Извршилац не достави банкарску гаранцију у року из става 1. овог члана
сматраће се да уговор није закључен.“
Наручилац ће објавити пречишћен текст конкурсне документације са наведеним
изменама.
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