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Додатне информације и појашњења у предмету јавне набавке 
ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У ЗГРАДИ- УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ЈН 61/2019 

 
 

Питање бр.1  

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 и преговоре који се тренутно воде око формирања нове минималне цене рада која ће 

важити у 2020. години. Наведена околност, може имати битан утицај, имајући у виду околност 

да у цени за предметнe услугу у великој мери учествује и цена радне снаге.  
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. 

 

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 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.2 

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

раду. 

 

Питање бр.3 

У вези става у техничкој спецификацији који се односи на период извршења услуге (временски 
интервал), како стоји на страници 7/40 конк.документације, имамо питање 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.3 

Одговор на наведено питање се налази на страни 7/40 конкурсне документације – техничке 

карактеристике и у члану 7. модела уговора на странама 29/40 конкурсне документације.  

 



Хигијена у свим објектима одржава се свакодневно радним данима од понедељка до петка  у времену од 
16 до 22 часа, уз следеће напомене: 
 

- у објекту Дирекције Покрајинског фонда у улици Житни трг бр. 3, потребно је да Понуђач 
обезбеди за објекат једног извршиоца за одржавање хигијене у радно време од 7:30 до 15:30 
часова,  

- услуга одржавања хигијене у просторијама у Инђији, као и у објектима испостава филијала на 
територији Војводине,  врши се једном недељно, у времену договореном са овлашћеним лицем у 
филијали. 

Наведени период од 16,00 до 22,00 часа представља оквирно време у коме извршиоци обављају 

радне задатке, у складу са захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној документацији.  

Питање бр.4  

Да ли се као доказ за испуњење кадровског капацитета, сходно захтеву „припадајућих М 
образаца, односно уговора из коjих се може недвосмислено утврдити радно ангажовање за 

најмање 35 лица по било ком основу“, у понуди могу доставити само М обрасци (образац 

пријаве/промене на обавезно осигурање) без обавезе достављања Уговора о правном основу 

анагажовања, и да ли ће у том случају понуда бити прихватљива? 

 

Одговор бр.4 

Понуђачи треба да доставе обрасце М пријаве на осигурање, односно уговора о радном 

ангажовању 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.5.  

Да ли се као доказ за испуњење кадровског капацитета, сходно захтеву „припадајућих М 
образаца, односно уговора из коjих се може недвосмислено утврдити радно ангажовање за 

најмање 35 лица по било ком основу“, у понуди могу доставити само М обрасци (образац 

пријаве/промене на обавезно осигурање) без обавезе достављања Уговора о правном основу 

анагжовања, и да ли ће у том случају понуда бити прихватљива? 

 

Одговор бр.5 

Понуђачи треба да доставе обрасце М пријаве на осигурање, односно уговора о радном 

ангажовању 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.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.  

У додатним условима, које понуђачи морају да испуне, између осталих предвидели сте захтев за 

поседоваљем стандарда квалитета „ИСО 9001:2008“. Имајући  у виду да су наведена издања 
сертификата (SRPS ISO 9001:2008) престала да важе да ли је за Наручиоца прихватљив доказ 

нови важећи сертификати (SRPS ISO 9001:2015)? Подаци о наведеном, могу се проверити на 



страници Акредитационог тела Србије https://www.ats.rs/sr/strane/informacije-za-sertifikaciona-
tela-za-sertifikaciju-sistema-menadzmenta. 

 

Одговор бр.7 

За Наручиоца је прихватљив важећи сертификат (SRPS ISO 9001:2015) Акредитационог тела, 

као доказ захтеваног квалитета у додатним условима. Достављени сертификати морају да буду 
важећи у моменту отварања понуда. 

Уколико је сертификат у целости на страном језику, поред тога треба доставити и превод на 

српски језик, оверен од стране судског тумача. 
 

Питање бр. 8. 

Молимо вас за одговор, у вези додатног услова пословног капацитета, да ли понуђачи у 

понудам достављају само попуњен, оверен и потписан образац „XII ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ 

ЛИСТЕ-ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ“, без обавезе достављања Потврда претходних корисника 
услуга тј. претходних Наручилаца код којих је вршена предметна услуга? 

 

Одговор бр.8 

Понуђач доставља потврду попуњену, оверену и потписану. 

 

Питање бр. 9.  

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

 

Одговор бр.9 

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 ( 1 лифт) и Суботици ( 1 лифт). 

 

Питање бр. 10.  

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.10 

У поглављу "Технички елементи понуде – карактеристике", на страни бр.4/40 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.6/40 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.11.  
У којим објектима са списка објеката се врши периодично чишћење (1 у шест месеци), и то 

дубинско прање свих тепиха, стаза и итисона у објектима? 
 



Одговор бр.11 
Периодично чишћење (1 у шест месеци) дубинско прање свих тепиха, стаза и итисона врши се у 

свим објектима наведеним у техничким карактеристикама на страни 7/40 конкурсне 
документације. 

 
Питање бр. 12.  

У конкурсној документацији, у делу захтеваних средстава обезбеђења (страна 16/40 

конк.документације) стоји код средства обезбеђења за озбиљност понуде „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“. Молимо вас за појашњење да ли је у питању техничка 

грешка у делу где стоји полиса осигурања, јер се у моделу уговора не помиње било каква 
полиса осигурања и њено достављање уз уговор. Молимо вас за одговор у вези са наведеним, 

због подношења захтева пословној банци за издавање средства обезбеђења за озбиљност 
понуде. 

 

Одговор бр.12 

Наручилац je додатним условима у конкурсној документацији тачка 7. предвидео "Понуђач је 

дужан да осигурава запослене од последица несрећног случаја у складу са одредбама Закона о 

безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“ бр. 101/2005 и 91/2015) које је дужан Понуђач 
да достави за свако ангажовано лице. 

 

Питање бр. 13.  

Молимо вас за појашњење става првог у члану 11. модела уговора, где стоји „Добављач је 

дужан да на писани захтев Наручиоца омогући ангажовање спремачица, у случају повећања 

обима посла како у објектима који су предвиђени техничким карактеристикама тако и у 
објектима који нису предвиђени у техничким карактеристикама, а у року од 48 часа од 

подношења захтева, а према условима из понуде (Поглавље V)“, да ли у наведеном случају 
Наручилац посебно плаћа ангажовање додатног тј. додатних  извршилаца, тако што ће доћи до 

сразмерног повећања цене услуге на месечном нивоу? 

 
Одговор бр.13 

Уколико се у току трајања Уговора појави потреба за смањењем или повећањем површина 
објеката за које је потребно пружити услугу, цена услуга ће се утврдити сразмерно цени датој у 

понуди за поменути објекат. Уколико се појави потреба за одржавањем услуге у неком од 

објеката који нису наведени у понуди, цена услуге на месечном нивоу утврдиће се на нивоу 
просечне цене одржавања по м² из понуде (Укупна цена услуге из понуде без ПДВ за све 

објекте подељена са укупном квадратуром објеката из обрасца бр.II техничке карактеристике) 
Цена услуге чишћења објекта за период краћи од месец дана, утврђује се тако што се укупна 

цена услуге чишћења зграде на месечном нивоу подели са бројем радних дана у том месецу и 

помножи са бројем дана за које се врши услуга. 
 

 

Комисија за јавну набавку  


