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СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
 

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН МВ 8/2017 

(1.2.2  у Плану јавних набавки) 

 

 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку мале 

вредности број ЈН МВ 8/2017 (1.2.2  у Плану јавних набавки)–одржавање хигијене пословних 

просторија, ОРН 90910000 – услуге чишћења, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-

mail-а дана 21.03.2017. године у 13,59 часова, Наведеним  e-mail-ом тражи се одговор на 

следећa питањa: 

 

ПИТАЊA:    

1. Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 2.11. Финансијско обезбеђење, 

између осталог наводите да понуђач у тренутку закључења уговора треба да достави 

меницу за добро извршење посла са пратећом документацијом, док у делу „напомена“ 

стоји да уколико средство обезбеђења није дато у складу са захтевом из конкурсне 

документације, понуда понуђача биће одбијена као неприхватљива због битних 

недостатака. Да ли еј у питању грешка, будући да нигде не стоји да се средство 

обезбеђења доставља уз понуду? 

2. Да ли је довољно да се за хемијска средства достави само Изјава да средства испуњавају 

захтевне услове, или је потребно достављати Извештаје о испитивању као и безбедносне 

листове? 

3. Да ли је као доказ за технички капацитет довољно доставити пописну листу? 

4. Да ли се Образац 10, Менично овлашћење попуњава и доставља уз понуду, или је то само 

форма обрасца Меничног овлашћења које треба да достави изабрани понуђач? 

5. Образац 12, Структура цене, да ли можете да нам наведете која је разлика у врсти услуге 

између оног што је наведено под редним бројем 1 и редним бројем 5, будући да је 

идентичан опис, само различита квадратура (притом стоји да је укупна површина која је 

предмет одржавања, површина која је наведена под тачком 1)? 

6. Образац структуре цене, шта представља јединична цена, да ли је то цена за једно прање, 

јер, неке услуге се обављају свакодневно, неке месечно, неке два пута месечно, тако да се 

множењем површине и јединичне цене не добија месечни трошак? 

7. У члану 1. Уговора наводите да је цена исказана по м2. У обрасцу понуде се исказује 

паушално цена за месец дана, тако да нигде нема цене по м2? 

8. Да ли можете да нам наведете појединачне површине сваког објекта? 

9. Да ли наручилац са процењеном вредношћу коју је навео, мисли да понуђач може да 

ангажује 9 извршиоца са непуним радним временом од 35 сати недељно, а да тиме 

поштује Закон о раду? Молимо Вас да преиспитате своје захтеве, будући да тим 

аутоматски терате понуђаче да не пријављују своје запослене? 

 



У вези са наведеним, а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац даје следећи: 

 

      ОДГОВОР: 

1.  Меницу као средство финансијског обезбеђења изабрани понуђач је дужан да достави 

са пратећом документацијом у тренутку закључења уговора. Уколико то не учини  на 

начин предвиђен конкурсном документацијом његова понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива и неће доћи до закључења уговора.  

 

2.   Понуђачи као доказ о поседовању хемијских средстава превиђених конкурсном 

документацијом поред  достављања траженог списка истих  достављају и   изјаву  дату 

под кривичном и материјалном одговорношћу којом гарантују да средства за 

одржавање хигијене која ће користити у вршењу услуге која је предмет јавне набавке 

испуњавају норме Правилника о условима у погледу здравствене исправности 

предмета опште употребе који се могу стављати у промет („Службени лист СФРЈ, бр. 

26/83..18/91). 

 

3. Понуђачи  поседовање  опреме која је  неопходна за обављање услуга чишћења а  која 

је  предвиђена конкурсном документацијом  у погледу  испуњења услова техничке  

опремљености  доказују пописном листом са стањем на дан 31.12.2016. године. 

Пописна листа је довољна   уколико  садржи сву  тражена опрему  у власништву 

понуђача уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном 

документацијом.  Уколико понуђач тражену опрему поседује на основу Уговора о 

закупу  у обавези је  да поред фотокопије уговора о закупу, достави и фотокопију 

пописне листе субјекта у чијем се власништву наведена опрема налази уз обавезно 

обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом. 

 

4. Образац бр. 10 - Meнично овлашћења за добро извршење посла се не доставља уз 

понуду, доставља се само Образац бр. 9  - попуњена изјава о достављању средстава 

финансијског обезбеђења. 

 

5. Све услуге које су предмет набавке  детаљно  су описане  у Обрасцу бр. 18 – Техничка 

спецификација. Свакодневно се врше услуге наведене  под редним бројем 1. у 

спецификацији и структури цене и то у објектима  наведеним у члану 1. Модела 

уговора. Четири пута месечно се врше услуге из тачке 5 спецификације у објектима по 

посебном захтеву наручиоца. У пракси је могућа ситуација да се једног месеца укаже 

потреба за услугама из тачке 5 спецификације, а да на пример наредног месеца не 

постоји потреба за овом врстом услуга.  

 

6. Јединична цена је цена коју понуђач одређује за комплетан пакет из техничке 

спецификације по m
2
. 

 

7. У  члану 1. модела уговора наведено је  у ставу 3. да је цена  пружања наведених  

услуга исказана је по метру квадратном пословног простора, без пореза на додату 

вредност, као у понуди извршиоца услуге бр. _________ од ____________ 2017. године, 

која чини саставни део овог уговора. Овом приликом Комисија указује заинтересованом 

лицу да понуду једног понуђача чине сви докази и прилози захтевани конкурсном 



документацијом а не само образац понуде . Цена по m
2
 је исказана у Обрасцу структуре 

цене и у Обрасцу техничке спецификације који су саставни део понуде.  

 

8. Површине објеката који су наведени у члану 1. Модела уговора су следеће: 

   - Одељење за послове локалне пореске администрације у Пожаревцу, ул. Поречка бр. 4 -

300 m
2
 

    - Услужни центар Центра за социјални рад у Пожаревцу, ул. Братства јединства бр. 2– 

112 m
2
 

   - објекат „Булевар“ у ул. Воје Дулића у Пожаревцу - 500 m
2
  

   - Градска управа, ул. Дринска бр. 2 (приземље, први спрат и поткровље), као и 

просторија Комуналне инспекције Градске управе града Пожаревца, које се налазе у 

Народној библиотеци „Илија М. Петровић“ у ул. Дринској бр. 2 у Пожаревцу  - 2900 m
2
.  

9. Захтев наручиоца одређен конкурсном документацијом  је ангажовање 8 (осам) а не 9 

(девет) извршилаца. Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу анализе цена 

из уговора за исти предмет набавке у претходне три године. Начин ангажовања 

непосредних извршилаца је питање којим искључиво треба да  се бави послодавац и које је 

потпуно ван надлежности наручиоца, а регулисан је одредбама Закона о раду („Службени 

гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14).  

 

         Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници www.pozarevac.rs 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

http://www.pozarevac.rs/

