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Предмет: Појашњење конкурсне документације број 5-Н 500-404-01-00270/2014 Г5007/5 за
јавну набавку услуга - чишћења пословних просторија за коју понуђач обезбеђује опрему и материјал
за пружање услуга, за потребе Министарстa финансија, Пореске управе, Регионалног одељења за
материјалне ресурсе Ниш, сa припадајућим организационим јединицама (филијалама и
експозитурама), за временски период од годину дана од момента потписивања уговора, по партијама
у отвореном поступку.
На писани захтев потенцијалног понуђача, а на основу члана 63. став 2. Закона о јавним
набавкама, дајемо појашњење конкурсне документације за јавну набавку услуга чишћења пословних
просторија за коју понуђач обезбеђује опрему и материјал за пружање услуга, за потребе
Министарстa финансија, Пореске управе, Регионалног одељења за материјалне ресурсе Ниш, сa
припадајућим организационим јединицама (филијалама и експозитурама), за временски период од
годину дана од момента потписивања уговора, по партијама у отвореном поступку.
Појашњења/одговори на постављена питања:
1.

Да ли наручилац, с обзиром на став са стране 8/93 где се наводи потреба за обиласком
објеката, заправо захтева од понуђача обавезан обилазак објеката?
- Наручилац не захтева обавезан обилазак објеката од стране потенцијалних понуђача, већ
је то оставио као могућност понуђачима ако сматрају да им је то битно приликом
састављања своје понуде.

2.

С обзиром да наручилац није предвидео радно време извршилаца у спецификaцији услуга на
стр 5,6,7,8, молимо вас да исто прецизирате у циљу одређивања исправне цене у понуди?
- Радно време за пружање предметних услуга је након истека радног времена (углавном
после 15 часова).

3.

Да ли наручилац обезбеђује средства за одмрзавање снега или је то обавеза извршиоца услуге?
- Средства за одмрзавање снега обезбеђује пружалац услуга.

4.

С обзиром да je наручилац предвидео могућност да изабрани понуђач изврши мерење
површина објеката на којима се врши услуга (страна 7/93 конк.док.), молимо вас да нам дате
појашњење да ли су површине дате у спецификацији једине релевантне за одређивање цене у
понуди?
- Површине које су дате у спецификацији су релевантне за одређивање цене, али се оставља
могућност Пружаоцу услуга да изврши проверу.

5.

С обзиром да на страни 11/93 конк.док. у вези са регистром понуђача захтевате достављање
доказа: решења из АПР-а о регистрованом понуђачу и извод из АПР о истом, молимо вас да
нам дате појашњење из ког разлога ове доказе наручилац захтева будући да Члан 78. став 5
1

ЗЈН предвиђа да лице уписано у регистар понуђача није у обавези да доказује испуњеност
обавезних услова (имајући у виду чињеницу да се ова информација може проверити на јавно
доступној интернет страници АПР, сматрамо да је изјава понуђача на сопственом
меморандуму или фотокопија решења о регистрацији сасвим довољан доказ)?
- Прихвата се примедба овог потенцијалног понуђача, тако да понуђачи који су уписани у
Регистар понуђача могу да доставе изјаву на сопственом меморандуму или фотокопију
Решења о регистрацији.
6.

Да ли је наручилац направио техничку грешку на страни 14/93 конк.док. под тачком 4.1 где је
навео: „Један понуђач може да поднесе понуду за једну или за обе партије“, имајући у виду да
је јавна набавка расписана у 4 партије?
- Направљена је техничка грешка на страни 14 под тачком 4.1. у којој пише: “Један понуђач
може да поднесе понуду за једну или обе партије“ а треба да пише: „ Један понуђач
може да поднесе понуду за једну, две, три или све четири партије“

7.

Из ког разлога наручилац предвиђа на страни 18/93 конк.док. под тачком Б да средство
обезбеђења за добро извршење посла (меница) може бити наплаћена „у року од две године и
30 дуже рачунајући од дана потписивања уговора“, имајући у виду чињеницу да се уговор
потписује за временски период од 12 месеци?
- Комисија наручиоца је на страни 18 конкурсне документације под тачком Б начинила
техничку грешку тако да уместо: „ у року од две године и 30 дана дуже рачунајући од
потписивања уговора“, треба да стоји: „ у року од једне године и 30 дана дуже
рачунајући од обостраног потписивања уговора“.

8.

У вези са претходним питањем из ког разлога наручилац захтева да сви чланови групе
понуђача из заједничке понуде морају доставити захтевано средство обезбеђења имајући у
виду одредбе Члана 81. став 4 тачка 3) ЗЈН?
- Комисија наручиоца је направила грешку у тексту конкурсне документације, наиме сви
чланови групе понуђача из заједничке понуде не морају да доставе средство обезбеђења,
јер је у случају заједничке понуде сходно члану 81. став 4. саставни део заједничке понуде
Споразум којим се понуђачи међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке а који између осталог садржи и податке о понуђачу који ће у име групе
понуђача дати средство обезбеђења.

9.

Да ли је наручилац начинио техничку грешку у тачки 15. на стр 19/93 конк.док. где је у
напомени у вези са захтевом за додатним појашњењима навео број „ЈН бр.4/2014“?
- Начињена је техничка грешка на страни 19 у тачки 15 где се говори о захтеву за додатним
појашњењима и где је комисија навела број „ЈН бр. 4/2014“ а треба да стоји „ЈН 5/2014“.

10.

У вези са претходним питањем молимо вас да нам дате информацију о електронској адреси
наручиоца, на коју се шаљу захтеви за додатне информације и појашњења (нигде није
наведена конкурсном документацијом, а помиње се на стр. 19/93 конк.док.)?
- Електронска адреса је наведена у Позиву за подношење понуда и она гласи
sasa.stancic@purs.gov.rs

11.

Да ли образац понуде у делу 4. „подаци о учеснику о заједничкој понуди“, попуњава и
носилац посла и сваки члан групе?
- Образац понуде у делу 4. „подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњава сваки члан
групе који учествује у зајендичкој понуди, а носиолац посла попуњава део 1 . Општи
подаци о понуђачу.
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12.

Да ли су образац број 2. у случају заједничког наступа дужни да овере, попуне и потпишу сви
чланови групе понуђача или је довољно да исти попуни само носилац посла?
- У случају да понуђач наступа у групи не доставља следеће обрасце: 2, 3, 4, 11а, што је
наведено у конкурсној документацији на страни 14.

13.

Да ли образац 5. у случају заједничког наступа, попуњава и потписује за све чланове групе
носилац посла или сваки члан групе оверава образац својим подацима?
- Сваки члан групе оверава поменути образац са својим подацима.

14.

Да ли наручилац захтева прање прозора на недоступним површинама, имајући у виду да на
странама 8/93, 60/93 (Члану 2. модела уговора) конкурсне документације захтева посебне
услове у вези са периодичним чишћењем „прање прозора 6 пута годишње“ и у том смислу да
ли има неке посебне захтеве (рад на висини и сл.)?
- Наручилац неће захтевати прање прозора на недоступним површинама и што би
изискивало неке посебне захтеве.

15.

У случају заједничког наступа групе понуђача да ли је довољно да носилац групе својим
подацима попуни модел уговора, исти овери и потпише?
- Довољно је да носилац посла попуни, потпише и овери модел уговора али обавезно уз
назнаку да се ради о заједничкој понуди.

16.

Да ли је наручилац у обрасцу 8. (Образац структуре цене) начинио техничку грешку код
калкулације цене где је навео „цена радног сата“, имајући у виду да је у понуди цена захтевана
по јединици мере тј. по м2?
- У обрасцу 8 (Образац структуре цене) комисија наручиоца је направила техничку грешку
где је навела „цена радног сата“, а треба да стоји „цена по 1 метру квадратном“, у прилогу
биће дат нови Образац 8.

17.

У вези са претходним питањем, уколико је одговор негативан, на који начин понуђачи врше
калкулацију цене по м2 у наведеном обрасцу (образац 8-структура цене?
- Кроз одговор на претходно питање одговорили смо и на ово питање – у прилогу
достављамо нови образац 8.

18.

С обзиром да сте у делу периодичног чишћења предвидели чишћење снега и леда у зимском
периоду (како стоји у Члану 2. модела уговора) и навели да се цена обрачунава по радном
сату, молимо вас за појашњење где у моделу уговора и у осталим деловима конкурсне
документације (обрасцу понуде) исказати ову цену?
- У члану 2 модела уговора дошло је до техничке грешке у делу који објашњава
периоднично чишћење и то тачке: чишћење тротоара, прилаза и дворишта и у зимском
периоду чишћење снега и леда око објекта, поред којих је у загради стављено да ће се
плаћање вршити по радном сату.
Цена за ове две врсте услуга као и за све остале које су наведене у конкурсној
документацији и моделу уговора мора бити исказана преко цене по 1 метру квадратном
пословног простора у обрасцу понуде, с напоменом да се не узима у обзир површина ван
објекта.

19.

Да ли образац 10. у случају заједничког наступа, попуњава и потписује за све чланове групе
носилац посла или сваки члан групе оверава образац са својим подацима појединачно?
- У случају заједниче понуде образац 10 попуњава и потписује носилац посла који је
наведен у Споразуму.
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20.

Да ли образац 11. треба доставити за сваку партију за коју понуђач даје понуду?
- Образац 11 не треба доставити за сваку партију посебно, довољно је доставити у једном
примерку.

21.

Да ли је наручилац у обрасцу 10-3. (Изјава о независној понуди) начинио техничку наводећи
да је у питању Партија 1, а у ствари се ради о Партији 3?
- Комисија наручиоца направила је техничку грешку у обрасцу 10-3, наводећи да ју у
питању партија 1, а у ствари ради се о Партији 3 – у прилогу достављамо нови образац 103.

22.

Да ли извршиоци који ће бити непосредно ангажовани на извршењу предметне услуге морају
бити у радном односу код понуђача, или могу бити ангажовани и по другом законом
предвиђеном основу?
- Извршиоци који ће бити ангажовани на извршењу предметних услуга морају бити у
радном односу на одређено или неодређено време код понуђача.

23.

Да ли се код периодичног вршења услуге прања и гланцања мермера (по потреби) мисли на
машинско чишћење, полирање и наношење заштите на мермеру и уколико је одговор
потврдан, који је максимални број ових услуга на годишњем нивоу будући да су трошкови
истог од битног утицаја на коначну цену услуге?
- Код периодичног вршења услуге прања и гланцања мермера (по потреби) не мисли се на
машинско чишћење.

24.

На страни 11/93 конк.док. наручилац је тражио да приликом увођења у посао изабрани
понуђач достави наручиоцу доказе о лицима која ће ангажовати за обављање предметне
услуге за сваку организациону јединицу посебно (копија личне карте, основ ангажовања –
уговор или слично). Сходно наведеном, да ли је поред наведених доказа изабрани понуђач у
обавези да достави још неке доказе нпр. МА или М3А обрасце за сваког појединачног
извршиоца (у смислу доказа да је сваки конкретни извршилац уредно пријављен на обавезно
осигурање у складу са релевантним позитивним законским прописима), будући да се из
тражених доказа то не може видети?
- Приликом увођења у посао изабрани понуђач треба наручиоцу да достави доказе о лицима
која ће ангажовати за обављање предметних услуга и то: копија личне карте, копија
уговора о раду, доказ да је сваки извршилац пријављен на обавезно осигурање у складу са
законским прописима – копија одговрајућег М обрасца.
Прилог:
- Нови образац 8 за све партије (8-1, 8-2, 8-3 и 8-4) – Образаца структуре понуђене цене
- Нови образац 10-3 – Изјава о независној понуди за Партију 3.
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Образац 8-1

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ
КАКО ДА СЕ ПОПУНИ – партија 1
_________________________________________________________________________
(навести назив и седиште понуђача)

У складу са чланом 61. ЗЈН (Службени гласник РС број 124/12) као и чланом 2. и 11.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова (Службени гласник РС број 29/2013)
достављамо структуру цене за предметну јавну набавку и то:
Цена чишћења без ПДВ-а по једном метру квадратном износи ________ динара
Стопа ПДВ-а:

______%

Износ ПДВ-а:

__________________ динара

Цена чишћења по једном метру квадратном са ПДВ-ом износи: ____________ динара
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач је дужан да попуни све рубрике у обрасцу, односно да упише цену без ПДВ-а, стопу
ПДВ-а, износ ПДВ-а и цену са ПДВ-ом.

Место ______________________
Датум : __________________
ПОНУЂАЧ
____________________________
( потпис овлашћеног лица и печат)
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Образац 8-2

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ
КАКО ДА СЕ ПОПУНИ – партија 2
_________________________________________________________________________
(навести назив и седиште понуђача)

У складу са чланом 61. ЗЈН (Службени гласник РС број 124/12) као и чланом 2. и 11.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова (Службени гласник РС број 29/2013)
достављамо структуру цене за предметну јавну набавку и то:
Цена чишћења без ПДВ-а по једном метру квадратном износи ________ динара
Стопа ПДВ-а:

______%

Износ ПДВ-а:

__________________ динара

Цена чишћења по једном метру квадратном са ПДВ-ом износи: ____________ динара
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач је дужан да попуни све рубрике у обрасцу, односно да упише цену без ПДВ-а, стопу
ПДВ-а, износ ПДВ-а и цену са ПДВ-ом.

Место ______________________
Датум : __________________
ПОНУЂАЧ
____________________________
( потпис овлашћеног лица и печат)
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Образац 8-3

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ
КАКО ДА СЕ ПОПУНИ – партија 3
_________________________________________________________________________
(навести назив и седиште понуђача)

У складу са чланом 61. ЗЈН (Службени гласник РС број 124/12) као и чланом 2. и 11.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова (Службени гласник РС број 29/2013)
достављамо структуру цене за предметну јавну набавку и то:
Цена чишћења без ПДВ-а по једном метру квадратном износи ________ динара
Стопа ПДВ-а:

______%

Износ ПДВ-а:

__________________ динара

Цена чишћења по једном метру квадратном са ПДВ-ом износи: ____________ динара
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач је дужан да попуни све рубрике у обрасцу, односно да упише цену без ПДВ-а, стопу
ПДВ-а, износ ПДВ-а и цену са ПДВ-ом.

Место ______________________
Датум : __________________
ПОНУЂАЧ
____________________________
( потпис овлашћеног лица и печат)
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Образац 8-4

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ
КАКО ДА СЕ ПОПУНИ – партија 4
_________________________________________________________________________
(навести назив и седиште понуђача)

У складу са чланом 61. ЗЈН (Службени гласник РС број 124/12) као и чланом 2. и 11.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова (Службени гласник РС број 29/2013)
достављамо структуру цене за предметну јавну набавку и то:
Цена чишћења без ПДВ-а по једном метру квадратном износи ________ динара
Стопа ПДВ-а:

______%

Износ ПДВ-а:

__________________ динара

Цена чишћења по једном метру квадратном са ПДВ-ом износи: ____________ динара
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач је дужан да попуни све рубрике у обрасцу, односно да упише цену без ПДВ-а, стопу
ПДВ-а, износ ПДВ-а и цену са ПДВ-ом.

Место ______________________
Датум : __________________
ПОНУЂАЧ
____________________________
( потпис овлашћеног лица и печат)
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Образац 10-3

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
за Партију 3
У складу са чланом 26. ЗЈН __________________________________________
назив понуђача

даје
ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем, да сам понуду у поступку јавне
набавке услуга чишћења објеката Пореске управе – Партија 3, а за потребе Пореске управе Регионалног
одељења Ниш бр ЈН. 5-Н/2014. поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум: ______________

МП

_____________________________
потпис овлашћеног лица понуђача
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