Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Број: 5-Н 500-404-01-00270/2014 Г5007/9
07.04.2014. године
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 у понуди цену чишћења треба исказати по једном метру квадратном, ако
што је наведено на страни 26 конкурсне документације, или цену чишћења треба
исказати по цени радног сата вршења услуге, као што је наведено на страницама
71-74, обрасци 8-1 до 8-4 конкурсне документације – Образац структуре
понуђене цене са упутством како да се попуни ?
-

Цену чишћења треба исказати по једном метру квадратном. Остала појашњења
овог питања дата су 04.04.2014. године.

2. На који период се уговор закључује, јер се различити периоди спомињу у
конкурсној документацији као на пример на насловној страни је период од 12
месеци, у члану 1 понуђеног уговора за све партије, наводи се да се уговор
закључује на 2 године, а у члану 3 уговора наводи се да је цена фиксна за цео
период од 12 месеци од закључења уговора ?
-

Уговор се закључује на период од 12 месеци.

3. Члан 1. уговора наводи на коју партију се уговор односи али у описном делу се
наводи филијала и објекти који се односе искључиво на Партију 1 ?

-

Што се тиче овог питања очигледно се види да је дошло до техничке грешке у
члану 1 уговора за партије 2, 3 и 4. Наима партија 2 обухвата следеће
организацоне јединице: Филијалу Лесковац, Експозитуру Лебане, Експозитуру
Бојник и Филијалу Власотинце. Партија 3 обухвата: Филијале Врање и
Бујановац и Експозитуре: Сурдулица, Босилеград, Трговиште и Прешево.
Партија 4 обухвата: Филијале Књажевац, Бор, Неготин, Зајечар и Експозитуре:
Сврљиг, Бољевац, Кладово.

4. Да ли се у уговору члан 3. став 1. цена исказује са ПДВ-ом или без ПДВ-а ?
- Цена се исказује без ПДВ-а.
5. Образац 13-1 на страни 90 конкурсне документације предвиђа 14 поља-редова за
унос података, а тражени број запослених за Партију 1 је 20 запсолених. Молимо
информацију како да поступи понуђач који податке уноси ручно на претходно
одштампаном обрасцу који је у пдф формату. Конкретно да ли је дозвољено да
се испод предвиђених редова у обрасцу 13-1 допишу подаци за још 6 запослених
или имате друго појашњење ?
-

У овом случају понуђач треба да ископира образац 13-1 у још један примерак и у
њему допише тражене податке.

6. Које податке треба унети у менично овлашћење (за све партије појединачно) на
крају првог става иза речи „бр“ ?
-

Иза речи „бр“ треба унети 5-Н.

7. Да ли ће наручилац извршити исправку конкурсне документације до
предвиђеног рока за подношење понуда, посебно имајући у виду већ утврђене
измене и допуне члана 7 и члана 8 уговора ?
-

Измене и допуне конкурсне документације што се тиче члана 7 и 8 модела
уговора извршене су 31.03.2014. године, а скоро све одговоре на Ваша питања
комисија наручиоца је дала кроз појашњења конкурсне документације од
04.04.2014. године. На основу свега изнетог комисија наручиоца сматра да нема
основа за продужење рока за достављање понуда.

8. На страни 8. у делу „Уговор ће бити додељен за период од 12 месеци од дана
одпочињања вршења услуге на објекту, уз обавезну напомену да укол...“
недостаје даљи текст ?
Даљи текст је да уколико буџетом РС за 2015 годину не буду предвиђена
средства за ову намену, наручилац може редуковати обим услуга или раскинути
уговор без по себе штетних последица.
9. У позиву за достављање понуда, као и на страни 8 стоји да се уговор закључује
на период од 12 месеци, док се у члану 1 Модела уговора наводи период од две
године. Да ли је у питању грешка ?
- Уговор се закључује на период од 12 месеци.
10. У одговору на питање број 2 од 20.03.2014. године, Наручилац није дао прецизан
одговор да ли се цена по 1 м2 која се исказује у понуди, односи на месечну цену,

тј. цену која се месечно фактурише када се помножи са квадратуром простора
који се одржава ?
-

Цена која се у исказује у понуди по 1 м2 без ПДВ-а, множи се са квадратуром
простора и добија се месечни износ фактуре без ПДВ-а и тако за сваки месец док
траје уговор.

11. Наручилац је 31.03.2014. године извршио измене конкурсне документације, тако
што је изменио члан 7 и 8 модела уговора. Наше питање гласи, будући да нису
објављене нове стране конкурсне документације са датим изменама, да ли
понуђач у својој понуди доставља старе стране модела уговора 61, 64, 67 и 70 ?
-

Понуђачи достављају моделе уговора са старим странама, али је кроз Измене
конкурсне документације од 31.03.2014. године јасно стављено до знања свим
учесницима у предметној јавној набавци како треба да гласе чланови 7 и 8
модела уговора, и који ће бити пресликани у уговоре за сваку партију посебно
уколико поступак јавне набавке буде успешно окончан.

