
 

Број: 22-1320 
Датум: 14.05.2018. год. 
Пожаревац 
 

У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН), и Конкурсне документације бр. 22-1260 од 08.05.2018. 
године за јавну набавку мале вредности бр. 07/2018 – ``Услуге чишћења објеката, зграда, прозора, 
ходника, подова, санитарних просторија `` , (у даљем тексту: Конкурсна документација), Комисија за 
предметну јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) наручиоца Опште болнице  „Пожаревац“ у 
законском року објављује, свим заинтересованим лицима, 

 
Одговоре и појашњења на питања  

постављена од стране заинтересованог лица 
 

 
за поступак јавне набавке мале вредности  бр. 07/2018 – „Услуге чишћења објеката, зграда, прозора, 

ходника, подова, санитарних просторија “ 
 

Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање заинтересованог лица, 
па потом одговор на исто: 

Питање бр.1 : Молимо вас да измените конк.документацију у делу захтеваног кадровског капацитета, где 
захтевате капацитет од 3 (три) лица обучена за рад на висини. Сматрамо да је за уредно извршење услуге, 
сасвим довољно ангажовање једног, највише два извршиоца за рад на висини, имајући у виду природу 
ангажовања радника који своје послове обављају на висини, као и период важења уговора!!! 

Одговор бр.1:Наручилац је овај додатни услов определио у складу са својим потребама узевши у обзир 
да се предметна услуга ( прање прозора) обавља на три физички одвојена објекта једном месечно. Како 
се предметна услуга обавља у здравственој установи неопходно је извршити у једном дану ради 
несметаног функционисања и у што краћем року обзиром да је природа делатност наручиоца таква да 
се у установи налази велики број лежећих пацијената, као и велики број људи који се затекне у току 
дана (амбулантни прегледи, посете и сл.). Наручилац по овом питању остаје при захтевима датим у 
конкурсној документацији. 

Питање бр.2: Да ли је за услов кадровског капацитета, где захтевате да понуђачи имају саинтарног техничра, 
довољно и прихватљиво доставити одговарајући доказ, у конкретном случају диплому вишег санитарног 
техничара? 

Одговор бр.2: Наручилац ће прихватити диплому вишег санитарног техничара. 

Питање бр.3: У вези услова техничког капацитета, где између осталог захтевате „Санитарна колица са 
опремом за рад хигијеничарки - 10 ком.“, да ли је довољно доставити изјаву о поседовању наведене опреме, с 
обзиром да се иста због мале вредности не води на пописној листи основних средстава? 

Одговор бр.3: Обзиром да се ради о основном средству, а не о потрошном материјалу може се 
извршити ванредни попис и урадити анекс пописне листе те наручилац остаје при захтевима из 
конкурсне документације.  

Питање бр.4: Да ли се као доказ техничког капацитета, може доставити Уговор о закупу опреме, имајући у 
виду да сте предвидели и друге правне основе коришћења опреме (угоовор о лизингу...)? 
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Одговор бр.4: Наручилац ће прихватити као доказ техничког капацитета и други правни основ 
коришћења као што је и наведено у конкурсној документацији ( уговор о закупу, уговор о лизингу и 
сл..) 

Питање бр.5:Да ли наручилац може да размотри могућност да се за део доказа техничког капацитета 
„потврде или атеста о усаглашености на основу Правилника о електромагнетној компатибилности (Сл.гл. РС 
бр.13/10) издат од стране акредитоване лабораторије од стране Акредитационог тела Србије.“, доставе од 
стране понуђача пре доношења Одлуке о додели уговора, тј. у фази стручне оцене понуда?  

Одговор бр.5: Услови у поступку јавне набавке се морају ценити у моменту отварања понуда, те би 
наручилац на овај начин угрозио законитост самог поступка и начинио грубу повреду начела 
једнакости понуђача уколико би кроз одговор на постављено питање заинтересованог лица, на лични 
захтев, њему дозволио да на тај начин испуни тај део техничког капацитета. У случају да било који 
понуђач не достави наведени доказ, свака примена одредби члана 93. став 1. ЗЈН на наведену 
ситуацију значила  увођење новог доказа који би од неприхватљиве понуде учинио прихватљиву, што 
је супротно члану 93. став 3, те је и из тог угла посматрано неприхватљиво накнадно достављање 
доказа. Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације.  

Питање бр.6: Предвидели сте у конк.документацији услов обавезног обиласка објеката-локације на којима 
се врши услуга, од стране понуђача. Наведено је дефинисано у техничкој спецификацији и додатним 
условима конк.документације. 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 oд 15.03.2016. гoдинe). Предлажемо Наручиоцу да у складу са наведени измени 
конк.документацију, предвиђајући могућност обиласка објеката-локација на којима се врши услуга. 
Наведеним предлогом, не оспоравамо значај обиласка локације (свакако сматрамо да је за давање објективне 
и прецизне понуде, значајно упознати се са објектима на којима ће бити вршена услуга). 

Одговор бр.6: Наручилац ће кроз извесну измену конкурсне документације усвојити предлог 
заинтересованог лица и у складу са Решењем бр: 4-00-85/2016 oд 15.03.2016. гoдинeРепубличке 
комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки и предвидети да је обилазак ``пожељан``, тј. 
да представља препоруку наручиоца свим заинтересованим лицима како би се као потенцијални 
понуђачи упознали са предметном услугом и имали комплетну визуелну слику о услугама које су 
предмет набавке и неће одбити понуду уколико понуђач не достави овај доказ. 

Питање бр.7: У делу пословног капацитета, наводите „да је понуђач у претходне три године ( 
2014,2015,2016 год.) извршио услуге свакодневног одржавања хигијене у здравственим установама 
секундарног нивоа или терцијалног у износу од најмање 5.000.000,00 динара у уговореном року, обиму и 
квалитету услуге, која је предмет јавне набавке.“ Молимо вас да кроз измену у наведени период укључите и 
2017. годину (што је урађено у обрасцу 8. конк.док. на страници 29/34), имајући у виду да је сада 
календарска и пословна 2018. година. 

Одговор бр.7: Наручилац ће прихватити предлог заинтересованог лица и изменити конкурсну 
документацију  по овом питању. 

Питање бр.8: 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?  

Одговор бр.8: Наручилац је навео у конкурсној документацији да извршиоц-понуђач коме буде 
додељен уговор може имати запослене по било ком правном основу ангажовања у складу са Законом о 
раду. 
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Питање бр.9: Да ли понуђач приликом калкулације цене, мора за сваког ангажованог извршиоца, применити 
минималну цену рада, која у овом тренутку износи 143,00 рсд/радном часу у нето износу, без обзира на 
начин ангажовања извршилаца (радни однос или ангажовање ван радног односа)? 

Одговор бр.9: Имајући у виду да је претпоставка да понуђачи послују у складу са домаћим 
законодавством, верујемо да су исти упознати са обавезом да своје запослене и ангажоване раднике 
морају платити у минималном износу колико је прописано за минималну цену рада. И ако наручилац 
није надлежни орган, нити има ингеренције инспекције рада, део је државних органа и као такав има 
обавезу да на ово упозори све потенцијалне понуђаче.  

 

Комисија за ЈНМВ бр. 07/2018 

Напомена: Овајдокумент на меморандуму важи без печата и потписа. 
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