
 

 
 

 

  ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО 
  И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 

  ДИРЕКЦИЈА ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА 

  Одељење за набавке и техничке послове 
  Житни трг 3, 21000 Нови Сад, Србија 

  тел.+381/(0)21/48-77-722,факс(0)21/48-77-578 

  jasna.nikolic@piovoj.rs, www.pio.rs 

  Број: 30-04/2-337-3/2018 
  Нови Сад : 28.8.2018. 
 

 
Додатне информације и појашњења у предмету јавне набавке ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 
У ЗГРАДИ- УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ЈН 42/2018 
 

 
Питање бр.1  

Да ли Наручилац захтева да понуђачи приликом калкулације цене за предметну услугу, 

морају узети у обзир минималну цену рада, која у овом тренутку износи 143,00 рсд нето, 

у складу са одлуком надлежних органа (Економско социјалног савета и Владе Р.Србије)?  

 

Одговор бр.1 

Понуђачи приликом калкулације цене  у понуди треба да узму у обзир све чиниоце који 

могу утицати на понуђену цену, па тако и минималну цену рада. 

 

Питање бр.2 

Да ли ће Наручилац дозволити измену цене у случају промене минималне цене рада, о 

чему одлуку доноси надлежни државни органи (Економско социјални савет и Влада 
Р.Србије), имајући у виду да је конк.документацијом предвиђена фиксност цене за време 

важења уговора (између осталог у члану 3. модела уговора), а да је промена минималне 
цене рада околност која не зависи од воље уговорних страна? Наведено питање посебно 

упућујемо, имајући у виду најаве да би до краја године могло доћи до повећања 

минималне цене рада. Наведена околност, уколико наступи, може битно да утиче на 
могућност тј. немогућност понуђача којем буде додељен уговор да уредно иврши 

предметну услугу, нарочито имајући у виду критеријум за доделу уговора по предметној 

јавној набавци. „најнижа понуђена цена“.  

 

Одговор бр.2 

Наручилац неће дозволити промену цена из понуде у року важења уговора. Понуђачи у 

својој понуди треба да при формирању цене услуга предвиде и евентуални раст  

минималне цене рада. 

 

Питање бр.3 

Да ли извршиоци понуђача којем буде додељен уговор, морају бити у радном односу 

или могу бити ангажовани и по другом правном основу у складу са Законом о раду?  

 

Одговор бр.3 

Извршиоци могу бити ангажовани и по другом правном основу у складу са Законом о 

раду. 

 



 

 

 

Питање бр.4 

У техничкој спецификацији на страници 5/35 конк.документације испод табеле и у члану 
7. модела уговора, наводите следеће „Добављач услугу одржавања хигијене у свим 

објектима одржава свакодневно радним данима од понедељка до петка у времену до 22 
часа изузев просторије у *Инђији, и испостава филијала на територији Војводине у 

којима се услуга одржавања хигијене врши једном недељно или два пута месечно, у 
зависности од броја радних дана у испоставама а по договору са овлашћеним лицем у 

филијали. Наведено у вези са одржавање улуге у објекту у Инђији и испоставма 

филилијала у Војводини, не даје прецизан увид понуђачима, када и у које време се врши 
предметна услуга, а што битно утиче на одређивање понуђене цене за предметну услугу, 

те вас молимо да нам кроз појашњење дате прецизније податке о наведеном? 
Напомињемо да сте у складу са одредбама члана 61. став 1. ЗЈН, дужни да сачините 

конкурсну документацију, да на основу ње понуђачи могу да дају прихваљиву и 

одговарајућу понуду.  

 

Одговор бр.4 

Одговор на наведено питање се налази на страни 7/37 конкурсне документације – 
техничке карактеристике и у члану 6. модела уговора на странама 26/37 и 27/37 

конкурсне документације.  

Хигијена у свим објектима одржава се свакодневно радним данима од понедељка до петка  
у времену од 16 до 22 часа изузев просторије у Инђији, као и у свим испоставама 

филијала на територији Војводине у којима се услуга одржавања хигијене врши једном 

недељно, а по договору са овлашћеним лицем у филијали.  

 

Питање бр.5 

У вези са претходним питањем, да ли наведени период од 16,00 до 22,00 часа, 

представља оквирно време у којем извршиоци обављају радне задатке (без обавезе да 

остану у објекту целокупан временски интервал од 16,00 часова до 22,00 часа)? 

 

Одговор бр.5 

Наведени период од 16,00 до 22,00 часа представља оквирно време у коме извршиоци 
обављају радане задатке, у складу са захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној 

документацији.  

 

Питање бр.6 

Да ли понуђачи као доказ за захтевани услов, како стоји у конк.документацији „да 
Понуђач у претходних годину дана од дана објављивања позива за подношење понуда 

(рачунајући и дан објављивања позива) није имао блокаде текућих рачуна отворених 

код пословних банака за обављање платног промета, може доставити Изјаву са 
навођењем интернет странице на којој су тражени подаци јавно доступни (у смислу 

одредби члана 79. став 5. и став 6. ЗЈН), уместо тражених доказа Извештај БОН-ЈН или 
Потврда Народне банке Србије? 

 

Одговор бр.6 
Понуђач може да доставити изјаву са навођењем интернет странице на којој су тражени 

подаци јавно доступни (у смислу одредби члана 79. став 5. и став 6. ЗЈН), уместо 
тражених доказа Извештај БОН-ЈН или Потврда Народне банке Србије. 

 
Питање бр.7 

Молимо вас за појашњење конкурсне документације, у делу техничке спецификације, 

која се односи на периодичне послове, а како би били у могућности да дамо што је 



могуће прецизнију и реалнију понуду, а односи се на тачно прецизирање површина које 
се одржавају тј. меких подних облога, завеса,  венецијанера и тврдих подних облога. 

Наведено битно утиче на цену у понуди, те на је појашњење наведеног неопходно, како 
би дали прихватљиву и одговарајућу понуду. 

 

Одговор бр.7 

Одговор на наведено питање се налази на страници 6/37 конкурсне документације и 
гласи:  

"Препорука Наручиоца је  да пре подношења понуде понуђачи изврше обилазак свих 
локација на којима ће се обављати услуга одржавања хигијене, како би могли дати 

понуду која је реална. У конкурсној документацији налази се списак локација са 
телефонима лица за контакт".  
 

Питање бр.8 

У вези претходног питања, молимо вас да нам дате информацију на којим објектима 

постоје стаклене фасаде (које се чисте 1 у шест месеци), које су предмет периодичног 

одржавања хигијене и уколико сте у могућности да нам дате одговор које су површине 

истих? 

Одговор бр.8 

Стаклене фасаде постоје на објектима Покрајинског фонда у Новом Саду, Зрењанину, 

Панчеву и Суботици.  

Део одговора  на наведено питање се налази на страници 6/37 конкурсне документације 

и гласи:  

"Препорука Наручиоца је  да пре подношења понуде понуђачи изврше обилазак свих 

локација на којима ће се обављати услуга одржавања хигијене, како би могли дати 

понуду која је реална. У конкурсној документацији налази се списак локација са 

телефонима лица за контакт".  

 

Питање бр.9 

Да ли код услова кадровског капацитета, који се доказује „достављањем обрасца М 

пријаве на осигурање за најмање 35 лица“, подразумева исти доказ за сва лица тј. и 
лица која су запослена по основу Уговора о раду и лица која су ангажована по основу 

Уговора о обављању привремених и повремених послова? 

 

Одговор бр.9 

Понуђачи треба да доставе обрасце М пријаве на осигурање за најмање 35 лица као 

доказ за сва лица тј. за лица која су запослена по основу уговора о раду, као и за лица 
која су ангажована по основу уговора о обављању привремених и повремених послова. 

  

Питање бр.10 

На основу искустава из претходног периода, констатујемо да у Новом Саду, Панчеву, 
Зрењанину и Суботица, наведени објекти имају веће површине недоступних стаклених 

површина. Имајући у виду да у техничкој спецификацији, код периодичних радова стоји 
„Прање прозора и светларника (споља и изнутра), завеса, брисање венецијанера – на 

свака 2 месеца, а стаклених фасада на свака 4 месеца“, молимо вас да дефинишете на 

који начин ће се вршити наведени послови, с обзиром да постоји према расположивим 
информацијама већи број стаклених површина, за које је неопходно обезбедити раднике 

на висини и опрему за рад на висини (скеле, корпе и др.)?  

Одговор бр.10 

Део одговора на наведено питање је садржан на странама 4 и 5/37 конкурсне 

документације, где је, између осталог, прецизирано следеће: 
 



-да  се "једном месечно врши прање свих стаклених површина - комплет са дрвеним, 
АЛУ и ПВЦ оквирима (изузев стаклених фасада)"; 

 
-да ће се, "у зависности од материјала, завршне обраде, површине одржавати на 

следећи начин: 
1. Стаклене површине - темељно чишћење средствима намењеним за чишћење 

наведених површина уз коришћење адекватног алата"; 

 
-да се чишћење и прање стаклених фасада врши једном у шест месеци од дана 

потписивања Уговора. 
 

Такође, на страни 6/37 конкурсне документације је од стране Наручиоца дата препорука 

понуђачима да пре подношења понуде  изврше обилазак свих локација на којима ће се 
обављати услуга одржавања хигијене, како би могли дати понуду која је реална. У 

конкурсној документацији налази се списак локација са телефонима лица за контакт". 
 

Надаље, у поглављу "Додатни услови за учешће у поступку ЈН " (страна 11/37 конкурсне 
документације),  наведено је да Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

"5. да располаже довољним кадровским капацитетом:  

да има ангажованo најмање 35 лица по било ком основу у складу са Законом о раду и да 
располаже са екипом од два лица који су оспособљена за обављање послова на висини, 

ангажована по било ком основу у складу са Законом о раду. 
  

Доказ: 

Доказује се достављањем обрасца М пријаве на осигурање за 

најмање 35 лица и потписаном и овереном изјавом под кривичном и 
материјалном одговорношћу од стране овлашћеног лица понуђача да 

лица која ће обављати рад на висини испуњавају услове за обављање 
послова на висини (здравствено уверење, извештај о извршеном 

периодичном лекарском прегледу радника не старије од годину дана 

од дана објављивања позива за подношење понуда). 

  

Питање бр.11 

Молимо вас за инфромацију у којим објектима са списак се налазе лифтови тј. наведите 
у којим од објеката са списка постоје лифтови (и њихов број по објекту)? 

 

Одговор бр.11 
Лифтови у којима је у току трајања предстојећег уговора потребно вршити услуге 

чишћења, налазе се у објектима Дирекције ПФ ПИО у Новом Саду (2 лифта), као и у 
објектима филијала ПФ ПИО у Врбасу и Суботици (по 1 лифт). 

 
Питање бр.12 

У којим објектима са списка објеката се врши периодично чишћење (1 у шест месеци), и 

то машинско прање, заштита и полирање тврдих подних подлога?  

 

Одговор бр.12 

У поглављу "Технички елементи понуде – карактеристике", на страни бр.4/37 конкурсне 

документације, дефинисано је да се машинско прање, заштита и полирање тврдих 

подних подлога врши једном у шест месеци од дана потписивања уговора. 

Наведена врста подлога налази се у следећим објектима: 

-Дирекција ПФ ПИО у Новом Саду 

-објекат Филијале у Зрењанину 

-објекат Филијале у Панчеву 

-објекат Филијале у Суботици и 

-објекат Филијале у Врбасу. 



Још конкретнији одговор на Ваше питање добићете следећи препоруку Наручиоца која 

се налази на страни бр.6/37 конкурсне документације, а гласи: 

"Препорука Наручиоца је да пре подношења понуде понуђачи изврше обилазак свих 

локација на којима ће се обављати услуга одржавања хигијене, како би могли дати 

понуду која је реална." 

 

Питање бр.13 

Имајући у виду вредност захтеваног средства обезбеђења за озбиљност понуде 

(банкарске гаранције за озбиљност понуде), које ствара додатне трошкове понуђачима 

приликом припреме понуда, да ли можете да размотрите могућност да се у фази 
подношења понуда алтернативно омогући подношење понуде са захтеваним средством 

обезбеђења, али и другим средством нпр. бланко соло меницом у захтеваној вредности 
од 1.400.000,00 рсд? Сматрамо да је наше питање у духу начела ЗЈН, посебно 

обезбеђивања веће конкуренције у предметном поступку јавне набавке. 

 
Одговор бр.13 

На страни 15/37 конкурсне документације која се односи на предметну набавку, јасно су 
дефинисана средства финансијског обезбеђења и то: 

"10. Средства финансијског обезбеђења:  

Понуђач је у обавези да, приликом подношења понуде достави, као облик финансијског 
обезбеђења за озбиљност понуде:  

– оригинал, у износу од 1.400.000,00 динара 

са роком важења 60 дана дуже од рока важења понуде, која мора бити безусловна и 
платива на први позив – оригинал – у корист Наручиоца. Банкарска гаранција за 

озбиљност понуде се активира ако Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија 

повуче понуду, измени понуду или одбије да закључи уговор о јавној набавци, као и у 
случају да по закључењу уговора у уговореним роковима не достави средства 

финансијског обезбеђења и полису осигурања предвиђену уговором.  

банкарску гаранцију за озбиљност понуде.  

Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да у року од 10 дана од дана потписивања 
Уговора преда Наручиоцу:  

процењене вредности без ПДВ и са роком важења најмање 60 дана дуже од истека 
Уговора, а у корист Наручиоца;  

иса овлашћених лица пословне банке, која су потписала 

банкарску гаранцију.  

Банкарска гаранција за добро извршење уговорених обавеза се активира у случају да:  

- Добављач не испуњава уговорене обавезе." 

Ови захтеви ПФ ПИО као наручиоца, у складу су за Законом о ЈН, као и пословном 

политиком РФ ПИО, у коме је уобичајено да се за све набавке које имају карактер 
набавки велике вредности, као средства обезбеђења  од понуђача захтевају банкарске 

гаранције, а не соло менице. 

 

 

Комисија за јавну набавку  


