
ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад
Сутјеска бр. 2
Нови Сад
данa:05.02.2018. године
дел. бр.: 818-1

                                                                                                                
 На основу члана 20. и 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
даје се следећи одговор на питања у вези Конкурсне документције за јавну набавку мале вредности
– Услуге чишћења, у отвореном поступку број 6/18-1, а које је постављено електронском поштом,
од стране заинтересованог понуђача, дана: 01.02.2018. године, у 12:05 часова.

Предмет: Допис у вези јавне набавке број 6/18-1 – услуге чишћења

1. У делу кадровских услова предвидели сте следеће „Понуђач мора да има минимум 50 (педесет)
стално  запослених  или  ангажованих  радника  који  ће  бити  задужени за  извршење предметних
услуга.  Датум заснивања радног односа односно склапања уговора о ангажованости мора бити
најмање 6 месеци пре датума покретања предметног поступка јавне набавке“ Молим вас да дате
појашњење и образложење из ког разлога захтевате да лица којима се доказује кадровски
капацитет  морају  имати  датум  заснивања  радног  односа  најмање  6  месеци  пре  датума
покретања  предметне  јавне  набавке?  Напомињемо  да  је  овако  постављен  услов
дискриминаторски одређен, супротно одредбама члана 76. став 6. ЗЈН, као и чланова 10. и 12. ЗЈН.
Наведени услов апсолутно није у складу са смислом прописивања додатних услова (а како је то
одређено одредбама члана 76.  ЗЈН и начином доказивања услова из члана 79. ЗЈН), јер се поставља
логично питање у чему је суштинска разлика између понуђача који имају захтевани капацитет (50
ангажованих кадрова)  на дан објављивања позива,  без обзира у ком периоду су наведена лица
ангажована код сваког  од понуђача (1 година,  1  месец,  6  месеци или 5 дана).  Молимо вас  да
размотрите могућност измене конк.документације у овом делу.

2. У делу пословног капацитета предвидели сте услов поседовања стандарда „ISO 27001:2013 –
систем заштите и безбедности информација”. Молим вас да дате појашњење и образложење из
ког разлога захтевате од понуђача поседовање наведеног стандарда, имајући у виду да исти
није у логичкој вези са предметом јавне набавке (услугама чишћења тј. како сте и сами у
конк.документацији одредили према општем речнику набавки: 90910000 -Услуге чишћења)?
Мишљења смо да је и у овом делу конк.документација у супротности са одредбама члана 76. став
6. ЗЈН, те вам предлажемо да у наведеном делу извршите измену конк.документације.

3. У вези претходног питања, молимо вас да нам дате одговор да ли Наручилац поседује стандард
ISO  27001:2013  –  систем  заштите  и  безбедности  информација,  који  је  имплементирао  у  свом
пословању?

4. У делу финансијског услова предвидели сте услов „Да је понуђач у току 2016. и 2017.године
остварио укупан промет вршећи услуге које су предмет јавне набавке oд минимум 7.000.000,00
динара.“,  а  што  се  доказује  достављањем  фотокопија  уговора.  Наше питање  гласи,  да  ли  је
довољно и прихватљиво доставити уговор који је закључен у 2017. години, који је још увек у
реализацији и чија је вредност реализације преко захтеваних 7.000.000,00 рсд?
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5. Имајући у виду да је у питању поступак јавне набавке мале вредности и став Наручиоца са
стране 17/34 конк.документације, који гласи „Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће
у  поступку  предметне  јавне  набавке,  у  складу  са  чл.  77.  став  4.  Закона,  понуђач  доказује
достављањем Изјаве (Образац бр. 7 - изјава понуђача), којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.
Закона....“,  да ли је у фази подношења понуда по предметној јавној набавци довољно доставити
само Изјаву (образац 7. конк.документације), без достављања доказа о испуњености обавезних и
додатних услова?

6. У техничкој спецификацији предвидели сте обавезу вршења обиласка објекта (страна 5/34), где
сте даље предвидели обавезу да се у понуди доставља Образац бр. 9 са Потврдом о обиласку коју
издаје Наручилац.  Да ли је наведено услов прихватљивости понуде? Напомињемо да обилазак
не може бити услов прихватљивости понуде.  Желимо да укажемо Наручиоцу,  да је  више пута
услов обавезног обиласка, био предмет Захтева за заштиту права у поступцима јавних набавки,
који су били усвојени од стране Реп.комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки (једно
од Решења Комисије је и Решење број 4-00-85/2016 од 15.03.2016. године).  У истим,  Комисија
изричито  наводи  да  понуђачима  може  бити  дата  могућност,  али  никако  и  обавеза  обиласка
објаката, а посебно не као један од додатних услова у смислу одредби ЗЈН, за учешће у поступку
јавне  набавке.  Молимо  вас  да  размотрите  да  у  наведеном  делу  извршите  измену
конк.документације, тако што ћете наведену обавезу изменити у могућност понуђача!

7. Да ли извршиоци понуђача, којем буде додељен уговор, морају бити у радном односу или могу
бити ангажовани и по другом основу у складу са Законом о раду?

8. Да ли понуђач приликом калкулације цене, мора за сваког ангажованог извршиоца, применити
минималну цену рда, која у овом тренутку износи 143,00 рсд/радном часу у нето износу?

9. Да ли давалац услуге обезбеђује хемијска средства за одржавање хигијене и остали потрошни
материјал, опрему за рад, као и опрему и средства за извршиоце?

10. Имајући у виду да сте у Упутству понуђачима како да сачине понуду у тачки 20. предвидели
могућност измене уговора, у складу са одредбама члана 115. ЗЈН, молимо вас да измените тачку 9.
наведеног упутства и члан 3. став 3. модела уговора, у делу одредбе о фиксности цене, имајући у
виду  да  Економско  социјални  савет,  одређује  минималну  цену  рада,  која  не  зависи  од  воље
Наручиоца  и  понуђача  тј.  објективна  је  околност  која  захтева  измену  уговорених  услова?
Напомињемо да  цена  рада  тј.  радна снага,  има највећи  проценат  учешћа  у  понуђеној  цени за
предметну услугу.

11. Да ли понуђачи обезбеђују папирну галантерију и течни сапун, и ако обезбеђују, која је оквирна
количина истог на месечном нивоу?

12. Да  ли  наручилац  захтева  минимални  број  извршилаца,  који  морају  бити  ангажовани  на
извршењу предметне јавне набавке, или то чини сам давалац услуге?

13. У ком времену услугу врше извршиоци даваоца услуге (понедељак до петка или другачије),
затим које је радно време извршилаца (да ли се ради у две смене, који је број извршилаца по
сменама уколико се ради по сменама)?
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Одговор наручиоца:
Наручилац је постављено питање примио електронском поштом, у четвртак 01.02.2018. године, у
12  часова  и  05  минута.  Наручилац  је  Конкурсном документацијом у  тачки  13.  (страна  10/34)
одредио да заинтересовано лице може у писаном облику путем поште, електронске поште или
факсом сваког радног дана у периоду од 10.00 до 14.00 часова тражити од Наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, а најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуда. На основу наведеног, постављено питање има се сматрати као благовремено
постављено питање. 

Одговор на питање бр. 1:
Наручилац сматра да предметни захтев није дискриминаторски из разлога што је  за  извршење
предметних услуга неопходно да понуђач поседује извршиоце са искуством, поготово из разлога
што се услуга пружа на површини од cca 60.000м² пословног и спортског простора.
У овом делу наручилац неће мењати конкурсну документацију.

Одговор на питање бр. 2:
Тражени стандард захтеван је из разлога што се услуга врши у пословним објектима наручиоца и
корисника  услуга  наручиоца  који  поседују  опрему  и  податке  (елктронске,  писане  итд)  који
приликом пружања услуге шишћења могу бити доступни извршиоцима услуге, те се од понуђача
тражи да се осигура заштита података од губитка, цурења информација и неовлашћеног приступа.
У овом делу наручилац неће мењати конкурсну документацију.

Одговор на питање бр. 3:
Наручилац не поседује наведени стандард.

Одговор на питање бр. 4:
Наручилац захтева да је  у последње две године понуђач  извршио услуге у укупном износу од
најмање 7.000.000,00 динара, што подразумева остварени промет у току 2016. и 2017. године, без
обзира на  висину вредности уговора.  Уговор који  је  закључен у 2017.  години и још је  у  току
реализација, може бити прихваћен само у делу за који је реализован у току 2017. године.

Одговор на питање бр. 5:
Наручилац  је  предвидео  да  се  испуњеност  обавезних  и  додатних  услова  за  учешће  доказује
достављањем Изјаве  бр.  7,  с  тим да  наручилац  може пре  доношења  одлуке о додели уговора,
захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да достави на увид све или поједине доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76.  и
то у виду оригинала или оверених копија.

Одговор на питање бр. 6:
Наручилац сматра да је постављено питање оправдано.
Наручилац  ће  мењати Конкурсну  документацију  у  делу  Техничка  спецификација  и  опис
услуга (стр. 5/34), тако да се обилазак одређује као „могућност понуђача“.
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Одговор на питање бр. 7:
Извршиоци услуга морају бити радно ангажовани од стране понуђача у складу са могућностима
утврђеним Законом о раду.

Одговор на питање бр. 8:
Конкурсном документацијом одређено је  да понуђачи цену услуге дају по м²  простора који се
чисти (стр. 23/34). Цена рада није релевантна за избор најповољније понуде.

Одговор на питање бр. 9:
Конкурсном  документацијом  (стр.  5)  утврђено  је  да  пружалац  услуга  дужан  да  при  пружању
услуга обезбеди сва хемијска средства за чишћење, средства заштите на раду, сва средства за рад
(метле, џогере, кофе, крпе, сунђере и др.), све машине за чишћење као и униформе за рад.   

Одговор на питање бр. 10:
Конкурсном документацијом одређено је  да понуђачи цену услуге дају по м²  простора који се
чисти (стр. 23/34). Цена рада није релевантна за избор најповољније понуде. 

У овом делу наручилац неће мењати конкурсну документацију.

Одговор на питање бр. 11:
Понуђачи не обезбеђују папирну галантерију и течни сапун.

Одговор на питање бр. 12:
У техничкој спецификацији  (стр. 5/34)  наведене су укупне површине које су предмет извршења
услуге, а Наручилац задржава право да обим чишћења за сваку појединачну подлогу дефинише
појединачним захтевима за пружање услуге,  па тиме и број  потребних извршилаца за тражене
услуге.

Одговор на питање бр. 13:
Код наручиоца утврђен је  сменски рад обзиром на пероду услуга које пружа. С тим у вези је и
чињеница  да  ће  се  услуге  чишћења  вршити  сменски,  односно  по  појединачним  захтевима
наручиоца за пружање услуге.

Комисија за јавну набавку
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