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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези поступка јавне
набавке: Услуга одржавања хигијене у пословним објектима РФЗО, за период од
12 месеци, број јавне набавке: 404-1-215/20-19

Дана 03.06.2020. године и дана 04.06.2020. године, заинтересована лица обратила су
се захтевом за појашњењем у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке: Услуга
одржавања хигијене у пословним објектима РФЗО, за период од 12 месеци, број јавне набавке:
404-1-215/20-19, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12, 14/15, 68/15).
Захтев од 03.06.2020. године:
Питање бр. 1:
„У делу додатних услова пословног капцитета, предвидели сте између осталог услов за
понуђаче под „А) да је у претходне две године (2018 и 2019) извршио услуге које су предмет
јавне набавке у вредности од минимум 130.000.000,00 динара без ПДВ-а“.
Да ли се тражени капацитет односи на извршене услуге збирно у 2018. и 2019. години,
закључно са 31.12.2019. године, независно да ли су уговори релизаовани-извршени у текућој
2020. години или су још увек у релаизацији?“
Одговор бр 1:
Додатни услов под тачком 1.2 подтачка 2) – пословни капацитет под А) стр.23/43 КД
односи се на извршене услуге збирно у у претходне две године (2018 и 2019) закључно са
31.12.2019. године. За доказивање наведеног услова није од значаја чињеница да ли су
уговори извршени или се исти реализују и у 2020.години.
Питање бр. 2:
„Да ли је доказ за испуњење пословног капацитета под тачком В) Акт о процени ризика,
могуће доставити на електронском носачу (компакт диску) из рзалога обимности истог?“
Одговор бр 2:
Наручилац ће прихватити Акт о процени ризика и на CD/DVD.
Питање бр. 3:
„Да ли је за испуњење захтеваног додатног услова техничког капацитета (који се
односи на машине и усисиваче (под тачком А), доказује једним од предвиђених доказа тј. да
ли је довољно у поднуди доставити само Уговор о закупу опреме?“
Одговор бр 3:
Као доказ додатног услова под тачком 1.2 подтачка 4) - Технички капацитет под А)

стр.23/43 КД:
А) да понуђач располаже следећом опремом:
- 60 усисивачa за прашину,
- 31 усисивач за воду,
- 10 машинa за прање тврдих подних облога,
- 10 машинa за прање меких подних облога,
- 5 машинa за полирање тврдих подова,
- 5 машина са високим притиском.
предвиђено је достављање:
„фотокопије књиговодствене картице основних средстава или пописне листе са
стањем на дан 31.12.2019. године (са јасно назначеним позицијама на којима се налази
предметна опрема и машине – маркером, оловком или на неки други начин), фотокопије
уговора о набавци опреме, фотокопија уговора о закупу или лизингу, фотокопије фактура по
којима је набавка опреме извршена и сл.“
Понуђач може да достави било који од наведених докумената којим доказује да
поседује захтевану опрему.
Питање бр. 4:
„Да ли понуђачи имају обавезу достављања било ког доказа у вези поседовања
професионалних хемијских средстава, у моменту подношења понуде?“
Одговор бр. 4:
Конкурсном документацијом није захтеван доказ да у моменту подношења понуде
понуђач поседује професионална хемијска средства.
Након закључења уговора и обиласка објеката који су предмет одржавања, понуђач је у
обавези да одоговорном лицу филијале достави списак хемијских средстава које ће користити
према врсти материјала који се одржава како је наведено на стр. 13/43 КД. Такође, понуђач је у
обавези да као саставни део понуде достави попуњен и потписан образац – Изјава о
здравственој исправности хемијских средстава (образац бр. 8 у конкурсној документацији).
Питање бр. 5:
„Да ли се као доказ финансијског капацитета може у понуди доставити Изјава на
сопственом меморандуму, уз навођење интернет странице на којој су наведени подаци јавно
доступни? Наведени захтев је у складу са одредбама члан 79. став 5. и став 6. ЗЈН.“
Одговор бр. 5:
За услов под тачком 1.2 подтачка 1) – финансијски капацитет под А) стр.23/43 КД
Понуђач може у понуди да достави изјаву на сопственом меморандуму, уз навођење интернет
странице на којој су наведени подаци јавно доступни у складу са чланом 79. став 6. ЗЈН.
На страни 26/43 Конкурсне документације, у тачки 3.5 наведено је да уколико понуђач
не достави доказ наведен под тачком 2.5 упутства, испуњеност услова из тачке 1.2 подтачке
1) под А), утврдиће се на основу података доступних у бази података која се налази на
интернет страници Народне банке Србије.
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Питање бр. 6:
„Да ли је довољно у члану 4. модела уговора, уписати само текући рачун носиоца посла
код заједничке понуде (уколико се споразумом о заједничком наступу, дефинише да се
плаћање врши на рачун носиоца посла код заједничке понуде)?“
Одговор бр. 6:
Понуђач није у обавези да попуни модел уговора. Модел уговора понуђач мора да
потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора, стр. 31/43 КД.
Захтев од 04.06.2020. године:
Питање:
„На страни 12/43 конкурсне документације у одељку „Динамика одржавања (чишћења)“
наведено је да је временски период пружања услуге непосредних извршилаца (осим Дирекције)
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 целокупно наведено време на објектима? Као пример наводимо Филијалу Панчево
(седиште) површине 800 м2, која се са захтеваним бројем извршилаца (4) може адекватно
очистити у много краћем временском периоду, те би присуство извршилаца на објекту током
целог наведеног периода знатно поскупело цену услуге и проузроковало наручиоцу непотребне
трошкове.“
Одговор:
У Техничкој спецификацији стр. 11/43КД и 12/43 КД у оквиру Динамике одржавања
(чишћења) – свакодневно чишћење и периодично чишћење, одређен је временски период
пружања услуге од 15.00 часова до 21.00 час у организационим јединицама Наручиоца. У
Дирекцији РФЗО: 2 непосредна извршиоца са радним временом од 07.00 часова до 15.00
часова и 6 непосредних извршилаца са радним временом од 16.00 часова до 22.00 часа.
Наручилац је временски период пружања услуге од 15.00 часова до 21.00 час одредио
као оквирно време када се услуга пружа у организационим јединицама РФЗО. Није потребно
да непосредни извршиоци буду све време присутни од 15.00 часова до 21.00 час у случају да
се услуга може пружити у складу са Техничком спецификацијом и у краћем временском
периоду.
Др

Др

М КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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