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ПРЕДМЕТ:одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима 

бр.1 

 

 Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана 

21.03.2019.године, у писаном облику, путем mail-a, додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуга одржавања 

хигијене објеката у надлежности Управе ( ЈН OП 10/2019), у оквиру кога је 

поставило следећа питања: 

„1.Имајући у виду да сте у техничкој спецификацији (на страници 5/69 

конк.документације), предвидели следеће „По потреби и захтеву Наручиоца услуга 

одржавања хигијене ће се пружати и суботом и недељом, као и за ванредне потребе, 

према договору Наручиоца и Добављача“, наше питање гласи: На који начин ће бити 

фактурисана услуга која се врши суботом и недељом, тј. да ли исте улазе у понуђену 

цену (уколико улазе потребно је прецизније одредити број субота и недеља у којима 

је потребно ангажовање извршилаца, како би се могла урадити прецизна 

калкулација понуђене цене)? 

2.У додатним условима финансијског капацитета, предвиђено је између 

остало „да има укупно остварен пословни приход за 2018.годину најмање 

53.000.000,00 динара“. Сматрамо да је наведени услов превисоко одређен, посебно 

имајући у виду да се наведени капацитет захтева само за 2018. годину, те вас 

молимо да размотрите могућност да се наведени капацитет захтева за период нпр. 

2016, 2017. и 2018. године? 

3.Имајући у виду да се завршни рачун за 2018. годину, предаје Агенцији за 

привредне регистре до 30.06.2019. године, молимо вас за одговор, да ли понуђачи 

као доказ у понуди могу доставити Биланс успеха и Виланс стања за 2018. годину, 

предат електронским путем Агенцији за привредне регистре за статистичке потребе? 

4.У делу додатних услова пословног капацитета, захтевате од понуђача да су 

у периоду од 01.01.2017-31.12.2018. године, вршили услугу свакодневног 

одржавања хигијене на једном објекту површине минимум 15.000 м2.  Наше питање 

гласи: Да ли је само од значај површина објеката, а не и вредност извршених 

услуга? 

5.У додатним условима, које морају да испуне чланови групе понуђача, 

навели сте између осталог следеће „Додатне услове испуњавају заједно, осим 

додатних услова који се односе на финансијски капацитет које мора да има сваки 

члан групе понуђача.“. Молимо вас за појашњење из кога разлога Наручилац 

захтева да сви чланови имају остварен захтевани финансијски капацитет (приход од 

53.000.000,00 рсд у 2018. години), као и од каквог значаја је наведено за учешће у 

предметном поступку јавне набавке? Сматрамо да је овај услов нерееално одређен, 

због висине захтеваних прихода, али и због чињенице, да у предметној јавној 



набавци може да учествује и понуђач као члан групе који ће обављати специфичне 

услуге (висинске радове и друге специфичне послове по захтевима из техничке 

спецификације). 

6.У делу додатних услова техничког капацитета, као начин доказивања 

поседовања опреме за рад на висини предвидели сте „као доказ о поседовању 

опреме за рад на висини доставити изјаву уколико је опрема у власништву 

понуђача, а уколико није уговор о закупуодносно лизингу“. Да ли под наведеним 

подразумевате Изјаву на меморандуму понуђача-члана групе понуђача, дату под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач поседује опрему за рад 

на висини, у складу са захтевима Наручиоца по предметној јавној набавци, без 

посебног тј. појединачног навођења и набрајања опреме за рад на висини? 

7.Имајући у виду да ће уговор, са понуђачем којем буде додељен уговор, бити 

закључен на период од 2 године, молимо вас за одговор да ли ће Наручилац, сходно 

одредбама члана 115. ЗЈН, омогућити промену цене, услед повећања минималне 

цене рада (и то у складу са стварним увећањем цене рада одлуком Социјално 

економског савета или Владе Р.Србије) и раста цена на мало?  

8.Имајући у виду став са странице 23/69, где је наведено „Понуђач који 

достави Изјаву у смислу члана 77. став 4. ЗЈН НЕ ДОСТАВЉА ДОКАЗЕ из члана 77. 

став 1. тачке од 1) до 4) и став 2. ЗЈН уз понуду (обавезни и додатни).“ Да ли 

наведено значи да понуђачи у фази подношења понуда, нису дужни у понуди да 

доставе доказе о испуњености обавезних и додатних услова, сходно захтевима 

Наручиоца? 

9.Да ли понуђачи, који немају статус страних привредних субјеката, имају 

обавезу да достављају изјаву, са стране 43/69 конк.документације? 

10.Да ли понуђачи, имају обавезу достављања у понуди, било каве 

документације, за лица наведена у прве две табеле обрасца са странице 47/69 

конк.документације (одговорно лице и одговорно лице за контролу квалитета)? 

11.Да ли ће Наручилац обезбедити понуђачу којем буде додељен уговор и 

који закључи уговор, просторије за одлагање опреме, машина, хемијских средства 

неопходних за вршење предметне услуге? 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје додатне информације или 

појашњења: 

1.Услуге које ће се пружати суботом и недељом фактирисаће се на исти начин 

као и услуге које се пружају радним данима односно неће се додатно фактурисати и 

треба да су садржане у понуђеној цени ( максимално до 500 сати). 

2.Наручилац остаје при дефинисаном захтеву. 

3.У делу 4. тачка 4.4. табела 4.4.2. редни број 1 ( страна 13/69) наведено је 

да се као доказ за додатни услов у погледу финансијског капацитета „да понуђач 

има укупно остварен пословни приход за 2018.годину најмање 53.000.000,00 

динара“ доставља Биланс успеха за 2018.годину.  

Напомињемо да је Наручилац на основу става 4. члана 77. одредио у 

Конкурсној документацији да се испуњеност обавезних и додатних услова  , доказује 

ИЗЈАВОМ ( обрасци изјаве дати су на стр.16-22)  којом понуђач под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне и додатне 

услове.У складу са чланом 79. став 2. Закона, Наручилац ће, од понуђача који 

достави ИЗЈАВУ а чија је понуда оцењена као најповољнија, пре доношења одлуке о 

додели уговора, затражити да достави копију захтеваних доказа о испуњености 

обавезних и додатних услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену 

копију свих или појединих доказа. 

4.Од значаја је само површина објекта. 

5.Техничком грешком у Конкурсној документацији наведено је да код 

заједничке понуде сваки члан групе понуђача треба посебно да испуњава додатни 

услов у погледу финансијског капацитета ( оба захтева). У том смислу Наручилац ће 

извршити измену Конкурсне документације. 

 



6.Уз понуду понуђач, као доказ да испуњава обавезне и додатне услове, 

подноси потписану и оверену Изјаву ( обрасци изјаве дати на странама 16-22 

зависно од начина подношења понуде) на основу члана 77. став 4. ЗЈН. 

Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија, на захтев Наручиоца, 

доставиће доказе наведене у табели 4.4.2  редни број 3. (страна 14), и то: 

-као доказ о поседовању опреме за рад на висини доставиће изјаву уколико је 

опрема у власништву понуђача, а уколико није уговор о закупу односно лизингу, 

што значи да понуђач у слободној форми даје изјаву без посебног појединачног 

навођења и набрајања опреме за рад на висини ако је иста у његовом власништву, а 

ако је у закупу односно лизингу доставља уговор о закупи односно лизингу. 

Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације у делу који се 

односи на доказ Образац опис понуђачеве техничке опремљености. 

7.Чланом 5. став 3. и 4. Модела уговора регулисано је да је понуђена цена  

фиксна и да се не може мењати у року од 6 (шест) месеци од дана закључења 

Уговора. По истеку наведеног рока, уколико дође до повећања минималне цене рада 

у Републици Србији, Добављач може да поднесе захтев за промену уговорене цене 

са доказом да је повећао зараде радника који раде на пословма који су предмет ове 

набавке.Наручилац ће о захтеву за промену цене одлучити у року од 10 дана од 

дана пријема захтева.Наручилац задржава право да захтев добављача не прихвати 

уколико нису испуњени наведени услови за повећање цене. 

У делу 8) Конкурсне документације тачка 10)2) наручилац је навео да се цене 

у понуди исказују у динарима, на начин тражен у обрасцу понуде и да је понуђена 

цена  фиксна и да се  не може мењати у року од 6 (шест) месеци од дана закључења 

Уговора. По истеку наведеног рока ( 6 месеци од дана закључења Уговора), уколико 

дође до повећања минималне цене рада у Републици Србији, добављач може да 

поднесе захтев за промену уговорене цене са доказом да је повећао зараде радника 

који раде на пословма који су предмет ове набавке.Наручилац ће о захтеву за 

промену цене одлучити у року од 10 дана од дана пријема захтева.Наручилац 

задржава право да захтев добављача не прихвати уколико нису испуњени наведени 

услови за повећање цене. 

На овај начин Наручилац је поступио у складу са ставом 2. члана 115. ЗЈН 

односно Конкурсном документацијом и уговором је јасно одредио методологију 

према којој ће се цена усклађивати током трајања уговора. 

8.Да, понуђачи испуњеност обавезних и додатних услова доказују 

достављањем ИЗЈАВЕ ( обрасци дати на странама 16-22). У делу 8) Конкурсне 

документације тачка 2) у табелама 1,2 и 3 таксативно је наведена обавезна 

садржина понуде. Доказе доставља понуђа чија понуда буде оцењена као 

нјаповољнија. 

9.Не. 

10.Не. 

11.Да. 

             Додатне информације или појашњења чине саставни део Конкурсне 

документације.   

    Додатне информације или појашњења објавити на Порталу јавних 

набавки и интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs  ,у року од 

3 дана од дана пријема захтева. 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 


