Наручилац
Културни центар Београда
Кнез Михаилова бр. 6
11000 Београд
Датум: 03.03.2016. године
ПРЕДМЕТ: Одговор Комисије на захтев за додатним појашњењима конкурсне
документације у поступку јавне набавке мале вредности услуга – услуге чишћења, број
јавне набавке 1.2.2/2016

Дана 03.03.2016. године достављен је захтев за додатним информацијама и
појашњењима конкурсне документације у предметном поступку јавне набавке следеће
садржине:
1. U obrascu strukture cene, ponudjac upisuje ukupnu neto i bruto zaradu za traženi broj
izvršilaca (3). Obzirom na traženo radno vreme angažovanja na predmetnim poslovima, proizilazi
da nece sve radnice imati istu neto i bruto zaradu. Da li ce Naručilac dodati tabelu da ponudjac
popuni za svaku radnicu ponaosob, jer u ovakvoj korelaciji ukupna cena za sva tri izvršioca moze
izazvati sumnju Naručioca kroz neuobičajeno nisku cenu, te rezultirati odbijanjem ponude kao
neprihvatljive?
2. Da li ponudjac moze dostaviti ugovore Naručioca iz privatnog sektora ili samo od Naručioca
sa kojima je zaključio ugovore preko javnih nabavki?
3. Da li potencijalni ponudjac može za traženi uslov dostaviti na memorandumu internet
adresu(link NBS), gde su podaci o likvidnosti javno dostupni?
4. Za koliko radnika je potrebno dostaviti PPP PD obrasce za traženi period ?
5.Sta ponudjac dostavlja za angažovane radnike koji nisu na PPP PD obrascima i za iste ne placa
obavezno socijalno osiguraje, tj. angazovani su u skladu sa Zakonom o radu (ugovor o delu,
ugovor o dopunskom radu) ?
Поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“,
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015: у даљем тексту Закон), а у складу са конкурсном
документацијом у предметном поступку, део – Упутство понуђачима како да сачине понуду
- Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде ( поглавље VI, тачка
19.), дана 03.03.2016. године Комисија даје следећи:
ОДГОВОР
1. U obrascu strukture cene, ponudjac upisuje ukupnu neto i bruto zaradu za traženi broj
izvršilaca (3). Obzirom na traženo radno vreme angažovanja na predmetnim poslovima,
proizilazi da nece sve radnice imati istu neto i bruto zaradu. Da li ce Naručilac dodati tabelu da
ponudjac popuni za svaku radnicu ponaosob, jer u ovakvoj korelaciji ukupna cena za sva tri
izvršioca moze izazvati sumnju Naručioca kroz neuobičajeno nisku cenu, te rezultirati odbijanjem
ponude kao neprihvatljive?

Понуђач у наведеном обрасцу уписује укупну нето и бруто зараду/накнаду за тражени
број извршилаца а сразмерно захтеваном времену ангажовања. Наручилац ће узети у
обзир да сви извршиоци неће бити ангажовани са пуним радним временом.
2. Da li ponudjac moze dostaviti ugovore Naručioca iz privatnog sektora ili samo od Naručioca
sa kojima je zaključio ugovore preko javnih nabavki?
Може. Као што је наведено у обрасцу XI ОБРАЗАЦ – СПИСАК РЕФЕРЕНТНИХ
КУПАЦА/КОРИСНИКА УСЛУГА: Референтни наручилац са списка не мора бити
наручилац у складу са Законом о јавним набавкама.
3. Da li potencijalni ponudjac može za traženi uslov dostaviti na memorandumu internet
adresu(link NBS), gde su podaci o likvidnosti javno dostupni?
Може.
4. Za koliko radnika je potrebno dostaviti PPP PD obrasce za traženi period ?
5. Sta ponudjac dostavlja za angažovane radnike koji nisu na PPP PD obrascima i za iste ne
placa obavezno socijalno osiguraje, tj. angazovani su u skladu sa Zakonom o radu (ugovor o
delu, ugovor o dopunskom radu) ?
У складу су наведеним питањима Комисија је извршила следећу Измену конкурсне
документације у предметном поступку јавне набавке:
Мења се конкурсна документација у предметном поступку јавне набавке у следећим
деловима:
1)
У делу: Поглавље IV ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА, страна 7/45, тако што се:
мења тачка 4. и сада гласи:
да даном ступања на снагу уговора достави наручиоцу списак извршилаца који ће
бити ангажовани за обављање услуга које су предмет ове јавне набавке и следећу
документацију за сваког ангажованог извршиоца у виду неоверене фотокопије:
- уговор о раду или уговор (уколико је лице уговорно ангажовано код понуђача)
који је правни основ његовог ангажовања од стране понуђача на пословима
одржавања хигијене (хигијеничара) из којих се несумњиво може утврдити да су
наведена лица запослена/ангажована на пословима одржавања хигијене
(хигијеничара) и
- за запослена лица на одређено или неодређено време-образац М или други
одговарајући образац пријаве на обавезно социјално осигурање;
2)
У делу: Поглавље V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА-

5.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.ЗАКОНА,
страна 10/45, тако што се:
у тачки 2. подтачке 1) брише алинеја 2,
у тачки 2. мења подтачка 3) и сада гласи:
3) Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, односно да има у радном
односу (на одређено или неодређено време) или уговорно ангажовано, минимум 5 (пет)
лица на пословима одржавања хигијене (хигијеничара) којима редовно исплаћује
зараде/накнаде и припадајући порез и дориносе у складу са Законом;
3)
У делу: Поглавље V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА5.2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, страна 11/39 и 12/39,
тако што се:
у тачки 2. подтачке 1) бришу следећи наводи:
- да је уредно исплаћивао зараде запослених у смислу важећег закона који
регулишу ову бласт за претходних 6 (шест) месеци (јул, август, септембар,
октобар, новембар и децембар 2015. године);
Докази:
Обавештење о поднетој појединачној пореској пријава ППП ПД са сајта Министарства
финансија и Пореске управе (за јул, август, септембар, октобар, новембар и децембар
2015. године) у виду неоверене фотокопије.
у тачки 2. мења подтачка 3) и сада гласи:
3) Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, односно има у радном
односу (на одређено или неодређено време) или уговорно ангажовано, минимум 5 (пет)
лица на пословима одржавања хигијене (хигијеничара) којима редовно исплаћује
зараде/накнаде и припадајући порез и доприносе у складу са Законом;
Докази:
- Изјава понуђача са списком ангажованих лица, попуњена, потписана и
оверена од стране одговорног лица понуђача (Образац изјаве понуђача,
дат је у поглављу V-5.3);
- За свих 5 (пет) наведених лица (у виду неоверене фотокопије):
а) за запослена лица на одређено или неодређено време уговор о раду из којих се
несумњиво може утврдити да су наведена лица запослена на пословима одржавања
хигијене (хигијеничара) и образац М или други одговарајући образац пријаве на
обавезно социјално осигурање а за лица уговорно ангажована, уговор који је
правни основ његовог ангажовања од стране понуђача на пословима одржавања
хигијене (хигијеничара), из којих се несумњиво може утврдити да су наведена лица
ангажована на пословима одржавања хигијене (хигијеничари) и
б) За сва наведена лица обавештење о поднетој појединачној пореској пријави ППП
ПД образац са сајта Министарства финансија - Пореске управе са Изводом
појединачне пореске пријаве за порез и доприносе за наведа лица (ЕБП-ПУРС) за

претходни обрачунски месец у односу на месец када је објављен позив за
достављање понуда.
У складу са извршеном изменом мења се садржина Изјаве на страни 16/44.
4)
У делу: Поглавље VIII – МОДЕЛ УГОВОРА, страна 36/44 тако што се у члану 4. мења
алинеја 4. и сада гласи:
- да даном ступања на снагу уговора достави Кориснику услуга списак извршилаца који
ће бити ангажовани на извршењу услуга из члана 1. овог уговора и следећу документацију
у виду неоверене фотокопије за сваког извршиоца: уговор о раду или (уколико је лице
уговорно ангажовано код понуђача) уговор који је правни основ његовог ангажовања од
стране Пружаоца услуга из којих се несумњиво може утврдити да су наведена лица
запослена/ангажована на пословима одржавања хигијене (хигијеничара) и за запослена
лица на одређено или неодређено време-образац М или други одговарајући образац
пријаве на обавезно социјално осигурање; Уколико током трајања уговора дође до замене
одређених извршилаца Пружалац услуга се обавезује да и за те извршиоце достави
наведену документацију;
Понуђачи подносе понуде у складу са извршеним изменама. Понуђачи који су
поднели понуде морају извршити измену и допуну поднетих понуда у складу са извршеним
изменама конкурсне документације.
У прилогу достављамо пречишћен текст-измењену Конкурсну документацију.
Имајући у виду да је дана 03.03.2016. године измењена конкурсна документација, и
како је чланом 63. став 5. Закона прописано да ако наручилац измени конкурсну
документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да
продужи рок за подношење понуда, нови рок за подношење понуда је 11.03.2016. године
до 14.00 часова. Отварање понуда ће се одржати одмах након истека рока за
подношење понуда дана 11.03.2016. године у 14.30 часова.
У прилогу достављамо обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Комисија за јавну набавку
у поступку јавне набавке мале вредности услуга –
Услуге чишћења,
број јавне набавке 1.2.2/2016
образована Решењем бр. IX - 9 –523 од 23.02.2016. године

