
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ (24. децембар 2015.)

1. Које је радно време особља за чишћење?

Званично радно време Института за физику је од 8:00 до 16:00 часова, али значајан
број научног особља на послу остаје до 18h  и дуже. Предлог је да се са чишћењем
почиње у 6:00, и да барем један извршилац буде присутан до 18:00. По потписивању
уговора би се прецизирали сви остали детаљи.

2.  Да  ли  Наручилац захтева  ангажман  Понуђача  и  у оквиру  свог  радног  времена, или  само
након истека радног времена Наручиоца?

Захтева се ангажман и у току радног времена.

3а. Шта Наручилац мисили кад наводи 56 сати дневно минимум, да ли је то седам извршилаца са
пуним радним временом или?

3б. Наручилац захтева 56 радних сати свакодневно, да ли је тај  број сати дат  оквирно или
иницицијално  показује  понуђачу  реалну  потребу  Наручиоца  и  колико  извршилаца  мора
ангажовати?

У конкурсној документацији је наведено: „Радним данима минималан број радних сати
на дневном нивоу је 56 часова.“

Сматрамо да је то неопходан број радних сати по радном дану да би се извршили сви
послови наведени у техничком опису услуга које захтевамо. Није обавезујуће да буде
ангажовано  тачно  седам  извршилаца  са  пуним  радним  временом,  али  укупан  број
радних сати свих извршилаца на на дневном нивоу је минимално 56.

4.  Са обзиром  на  задату  динамику,  да  ли  Понуђач  може  да  ангажује  мањи  број  извршиоца
уколико  процени  да  може  квалитетно  да  обави  чишћење  (напомињемо  да  се  по  динамици
свакодневно избацује смеће, сређују тоалети и бришу подови у ходницима и ресторану, тако да
је за тај опис посла превише извршилаца)?

Понуђачу ће бити дозвољено да неким данима смањи број извршиоца, уколико у току
исте радне недеље (због послова који се обављају  динамиком која  није на дневном
нивоу) пружи услуге одржавања хигијене са минимално 280 радних сати (5 x 56).



5. Страна 7. шта се тачно подразумева под „чишћење и уређење ужег круга око зграде“, који
су тачно тачно послови у питању?

Под наведеним се подразумева: свакодневно чишћење простора пред главним улазом у
зграду (15  m2,  камена подлога), по потреби метење тротоара са уличне и дворишне
стране зграде (дужине око 50 m, бетонска подлога), свакодневно пражњење канте за
отпадке у дворишту зграде.

6.  Будући  да  је  у  питању  јавна  набавка  мале  вредности,  и  уколико  Наручилац  захтева  7
извршиоца са пуним радним временом, на чију зараду треба додати порезе и доприносе, као и
трошкове  превоза,  папирне  галантерије,  хемијских  средстава  и  друго,  да  ли  ће  понуда
понуђача  каја  буде  већа  од  4.000.000,00  динара  на  годишњем  нивоу  бити  одбијена  као
неисправна, јер уколико се поштује Закон о раду, није могуће да се у оквиру те цене обави
чишћење са толиким бројем изшилаца?

Понуде Понуђача које буду веће од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а на годишњем нивоу
биће сматране за неприхватљиве понуде.

7.  Да  ли  се  Менично  овлашћење  доставља  уз  понуду,  или  је  то  само  форма  меничног
овлашћења које доставља изабрани понуђач приликом закључења уговора?

Менично овлашћење се не доставља уз понуду, већ га предаје изабрани понуђач у року
од три дана од потписивања уговора.

8.  Да ли се под „финансијски капацитет“ мисли на приход од продаје из Биланса успеха за
2014. годину?

Да.



9а. Наручилац захтева да укупна цена услуге укључује и папирну галантерију, течни сапун, као
и освеживаче WC шоља и писоара. Молимо Вас да нам наведете месечне количине, како бисмо
могли да уврстимо тај трошак у укупну цену, као и број WC кабина и писоара?

9б. У  документацији за јавну набавку сте навели да је обавеза извршиоца и набавка тоалет
паприра,  течног  сапуна  и  убруса.  Можете  ли  извршиоце  обавестити  о  просечној  месечној
потрошњи папирне галантерије и сапуна у објекту који је предмете извршавања услуге?

На  основу  информација  којима  располажемо  оквирне  месечне  количине  су:  75.000
сложивог тоалетног папира у листићима димензија 11 x 22 cm, 25 литара течног сапуна.
Папирнати убруси готово да се и не користе.

Број WC кабина је 19, а број писоара је 7.

10.  Везано за претходно питање, приликом обиласка објекта, добили смо информацију да је
број запослених код Наручиоца 200, док у конкурсној документацији стоји да је у питању 258,
молимо Вас да прецизирате број запослених?

Број запослених у Институту за физику, у овом тренутку, је 258, како је наведено и у
конкурсној  документацији.  Информација  коју  сте  добили  током  обиласка  објекта  се
односи на процену просечног број присутних запослених лица, када се у обзир узму
одсудства услед годишњих одмора, боловања, службених путовања и сл.

11.  Везано за  папирну галантерију, молимо Вас да дефинишете да ли је у питању сложиви
папир и убруси, или су у питању ролне, и неке карактеристике везане за квалитет, будући да
је познато да на тржишту постоје велике разлике у квалитету, самим тим и у цени услуге, како
би  сви  понуђачи  били  у  једнаком  положају  приликом  калкулације  трошкова  папирне
галантерије?

Карактеристике  тоалетног  папира:  Сложиви  тоалет  папир  у  листовима,  пакован  у
клипове,  ламиниран  (лепљен),  беле  боје,  2  слоја,  100%  целулоза,  направљен  од
специјалне сировине, која се раствара у контакту са водом, тако да нема загушивања
канализационих одвода. Димензије: 11 x 22 cm.



11.  Да  ли  потенцијални  понуђач,  правно  основан  као  Предузетник,  у  чијем  се  званичном
пословном имену налази име и презиме оснивача, може као доказ додатног услова наручиоца
доставити копију саобраћајне дозволе која гласи на власника возила, односно физичко лице?
(Напомена: Питање у нашем случају формулисано је да ли ће по Наручиоца бити прихватљива
понуда  да  власник  возила  Петар  Петровић  уступа  на  коришћење  возило  Предузетнику  Петар
Петровић агенција за чишћење, јер такав  уговор имамо, а у суштини  се заправо ради о истој
особи.)

Понуда  ће  једино  бити  прихватљива,  у  случају  предузетника,  ако  се  поред  копије
саобраћајне дозволе у понуди достави и важећи уговор о уступању возила.

11.  Да  ли  потенцијални  понуђач,  правно  основан  као  Предузетник,  у  чијем  се  званичном
пословном имену налази име и презиме оснивача, може као доказ додатног услова наручиоца
доставити копију саобраћајне дозволе која гласи на власника возила, односно физичко лице?
(Напомена: Питање у нашем случају формулисано је да ли ће по Наручиоца бити прихватљива
понуда  да  власник  возила  Петар  Петровић  уступа  на  коришћење  возило  Предузетнику  Петар
Петровић агенција за чишћење, јер такав  уговор имамо, а у суштини  се заправо ради о истој
особи.)

Понуда  ће  једино  бити  прихватљива,  у  случају  предузетника,  ако  се  поред  копије
саобраћајне дозволе у понуди достави и важећи уговор о уступању возила.

12. У складу са чланом 10. и 12. ЗЈН постављамо питање: Основани смо почетком 2015. године и
испуњавамо  додатни  услов  Наручиоца  који  се  односи  на  финансијски  капацитет  (преко
10.000.000,00 РСД са ПДВ-ом прихода од услуга које су предмет набавке) до дана објаве позива
Наручиоца,  те  да  на  захтев  Наручиоца  можемо  доставити  доказе  о  наведеним  пословним
приходима од стране надлежне Пореске управе, пословне банке, копијама уговора и фактура за
тај  период.  Обзиром  да  наведени  услов  Наручиоца  испињавамо  у  2015.  години,  и  да  из
објективних и реалних разлога не можемо доставити доказе за 2014. годину, да ли ће Наручилац
нашу понуду прихватити, оцењивати, упоређивати приликом Одлуке о додели уговора или одбити
као неприхватљиву?

Уколико  понуда  буде  садржавала  доказе  о  пословним  приходима  у  периоду  од
оснивања до дана подношења понуде неће бити одбијена услед реалне и објективне
немогућности Понуђача да достави податке за 2014. годину.


