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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, број јавне набавке: 404-1-
215/15-88 
 

 
Дана 17.11.2015. године заинтересовано лице обратило се захтевом за појашњењем у вези 

поступка јавне набавке: Услуга одржавања хигијене у пословним објектима РФЗО, број јавне набавке: 
404-1-215/15-88, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 
14/15, 68/15).  
 

Питање бр.1: 

 „На страни 5. конкурсне документације наводите да се „услуга одржавања хигијене врши са 

довољним бројем извршилаца“. Да ли можете да прецизирате шта Наручилац захтева под 
„довољним бројем“, да ли захтевате неки минималан број, како би понуђачи били у равноправном 
положају приликом достављања понуда, будући да трошак радне снаге преко 80% учествује у укупној 
цени услуге?“ 

 
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. 
 

Питање бр.2: 
 „Везано за претходно, на који начин Наручилац може да одбије понуду са неоправдано 
ниском ценом, уколико није приближно дефинисан број извршилаца, или бар неки минималан број, 
јер у том случају понуђач може да ангажује једног извршиоца и на 1000м2?“ 

 
Одговор бр.2: 
Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача 

захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, између 
осталих и број непосредних извршилаца које је ивршилац планирао да ангажује. На основу 
достављеног образложења наручилац ће ценити да ли је понуђач понудио неуобичајено ниску цену. 

 
Питање бр.3: 

 „На страни 6. везано за седиште Филијале Прокупље, наводите да се услуга пружа од 

04.05.16.-25.05.16. и од 01.09.16.-10.10.16. Да ли то значи да се у осталом периоду од дана 

закључења уговора уопште не обавља на поменутој локацији?“ 
 
 
Одговор  бр.3:  
У  седишту Филијале Прокупље услуга се пружа само у наведеном периоду односно од 

04.05.2016.године до 25.05.2016.године и од 01.09.2016. године до 10.10.2016. године. 
  
 Питање бр. 4: 

 „Везано за одговоре на питања потенцијалног понуђача од 12.11.2015. године, потпуно 

разумемо због чега понуђач поставља таква питања, будући да постоји велики број понуђача који се 

баве одржавањем хигијене, а који за извршиоце не плаћају порезе и доприносе, а с обзиром да су 

критеријуми за бодовање углавном најнижа понуђена цена, таквим понуђачима се додељује уговор, 
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при чему су понуђачи који уредно плаћају све обавезе везано за запослене у незавидном положају. 

 Такође је познато, да је сваки од тих понуђача уписан у Регистар понуђача, где је  приликом 

уписа измирио све обавезе, како би могао да поднесе захтев за упис у Регистар, док ретко који 

Наручилац проверава актуелност тих података, па се тако дешава да понуђач код ког је и правно и 

одговорно лице кажњено за привредни преступ уредно закључује уговоре за одржавање хигијене. 

 Такође, врло је лако закључити да многи понуђачи који се баве овом врстом услуге, имају јако 

велики промет по билансу, а јако мали број радника (податак из биланса), што јасно говори да не 

пријављује своје раднике (исто се односи и на референце, где понуђачи достављају референце о 

одржавању објеката по неколико хиљада или десетине хиљада квадрата по целој Србији, а укупан 

број запослених буде око 20-30, укључујући и менаџмент). Исто тако, наилазили смо на ситуације где 

се фирма истовремено бави и физичко техничким обезбеђењем, при чему су као доказ за кадровски 

капацитет доставили уговоре о раду на пословима физичко техничког обезбеђења, и након тога 

анексе, да ти исти извршиоци, по потреби, обављају и послове хигијенског одржавања, што је, 

признаћете потпуни апсурд. На основу свега горе наведеног, сматрамо да је потпуно оправдан захтев 

за појашњењима понуђача од 12.11.2015. године који очигледно плаћа све дажбине везано за 

запослене, па тачно дефинисаним захтевом Наручиоца жели да се стави у равноправни положај са 

осталим понуђачима, те Вас молимо да извршите измену конкурсне документације којом ћете то 

обезбедити?“ 

 

 Одговор бр. 4: 

 Одговор на ово питање садржан је у додатном појашњењу конкурсне документације број 404-

1-75/15-14 од 12.11.2015. године, које је објављено на Порталу Управе за јавне набавке и интернет 

страници наручиоца.  Наручилац остаје при наведеном одговору. 

 

 

 Комисија за јавну набавку 
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