Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сомбор
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број: 404-71/2017-VIII
Дана: 18.05. 2017. године
Сомбор

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) Наручилац Град Сомбор доноси,

ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Услуга физичког обезбеђења и одржавање хигијене
у објектима Градске управе града Сомбора
обликовано по партијама-ПАРТИЈА 2
Питање:
1. Молимо Вас за одговор, који је минималан број извршилаца, које понуђач којем
буде додељен уговор, мора ангажовати на извршењу предметне услуге, посебно имајући у виду
техничку спецификацију и место вршења предметних услуга? Да ли је то број наведен у
обрасцу структуре цене, по објектима?

Одговор
.Да. Број извршилаца је наведен у обрасцу структуре цене, а по техничкој
спецификацији-Партија 2, Образац 8.

Питање
2. Да ли понуђачи приликом калкулације цена , морају имати у виду минималну цену
рада, која тренутно износи 130,00 рсд/радном часу нето и уколико је одговор позитиван, да ли
ће наручилац приликом стручне оцене понуда наведено имати у виду, у смислу одредби члана
92. ЗЈН тј. необичајено ниске цене?
Oдговор
Да. Пунуђачи морају имати у виду минималну цену рада. Наручилац ће поступити у
складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

Питање
3. Да ли се прање стаклених површина (које се врши 3 пута годишње), подразумева
доступне или недоступне стаклене поршине и на којој се просечној висини налазе стаклене
површине, уколико су недоступне?

Одговор:
Стаклене површине су све доступне.

Питање
4. С обзиром да Наручилац обезбеђује средства за одржавање хигијене, да ли понуђач
обезбеђује само опрему за извршиоце, као и машине за вршење предметне услуге?
Одговор:
ДА. Понуђач обезбеђује опрему и машине за вршење услуге.
Питање
5. Да ли понуђачи обезбеђују папирну галантерију и течни сапун, или исто обезбеђује
наручилац?
Одговор
Не. Папирну галантерију и течни сапун обезбеђује Наручилац.

Питање
6. Предлажемо да кроз имену документације, у моделу уговора, додате став у члану 4.
модела уговора који би гласио: „Приликом фактурисања за изведене услуге за сваки
месец, пружалац услуге се обавезује да достави ЦРОСО извештај за све извршиоце који
су ангажовани на извршењу услуге, као и Извод из ППП ПД пријаве, са назначеним
именима и презименима извршилаца који су ангажовани на вршењу предметне
услуге.“ Предлог упућујемо, из разлога што смо сведоци да се годинама уназад по
тендерима по јавним набавкама дају јако ниске цене у које нису укључени порези и
доприноси за раднике – извршиоце који су ангажовани на вршењу услуге, из чега јасно
произилази да се исти ангажују на црно тј. без Уговора и пријаве на обавезно
осигурање . Достављам уз фактуру назначена два обрасца се спречава та врста
избегавања плаћања обавеза и злоупотреба, а тиме себе обезбеђујете добијање
озбиљније и сигурније услуге. Поред наведеног обезбеђујете се од било каквих
непријатних проблема са инспекцијом рада, које можете доживљавати због
непријављених извршилаца у вашим објектима, и поред чињенице да ви наведеним
лицима нисте послодавац.

Одговор

У члану 4. и 6. Модела уговора су наведене обавезе Пружаоца услуге
Питање
7. Предвидели сте у конк. документацији обавезан обилазак објеката на којима се врши
услуга, од, стране понуђача, и то као додатни услов у смислу одредби члана 76. ЗЈН.
Обилазак објеката не може бити услов прихватљивости понуде и о томе постоји пракса
у одлуци Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки (Решење
бр: 4-00-85/2016 од 15.03.2016. године). Молимо Вас да у наведеном делу извршите

измену конк. документације, предвиђајући могућност обиласка објеката на којима се
врши услуга.

Одговор:
Наручилац је у конкурсној документацији предвидео обилазак објеката на којима
ће се вршити услуга од стране понуђача, али није ограничио конкуренцију међу
понуђачима и омогућио је обилазак објеката у року за подношење понуда.
.Предметне услуге се врше у специфичним објектима , а нај већим делом у
објектима под заштитом споменика културе па је из тога разлога предвиђено да се
обиђу објекти како би се сагледале све површине одржавања и припремила
адекватна понуда. Досадашње искуство Наручиоца у спровођењу поступка за
предметне услуге показује да је потребно извршити обилазак објеката од стране
понуђача.
Питање
8. Предлажемо да измените конк. документацију и да предвидите додатни услов: обавезу
понуђача да поседује полису осигурања запослених од повреда на раду,
професионалних обољења и обољења у вези са радом, ради обезбеђивања накнаде
штете. Испуњење наведеног услова, понуђачи би доказивали доставњеном у понуди
Изјаве (образац из конк. док.) или фотокопијом важеће полисе осигурања. Обавеза
осигурања запослених је дефинисана као обавеза и у складу са чланом 53. став 1.
Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“ бр.101/05 и 91/15).

Одговор:
Наручилац је у конкурсној документацији предвидео све услове који су неоходни за
вршење предметне услуге..

Све додатне информације могу се добити од особе за контакт:
Славица Сузић, 025/468-182, ssuzic@sombor.rs

