РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
03 Број: 404-8/13-17-05
15.09.2017. године
Београд
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12,
14/15 и 68/15) доствљамо вам
ОДГОВОР
на питања из писаног захтева за појашњење у вези са припремањем понуде за набавку
услуге – Прање завеса и прозора у објектима које користи Народна скупштина Републике
Србије, ЈНМВ бр. 13/17

П и т а њ a:

1. Да ли Наручилац захтева да понуђачи приликом калкулације цене за предметну услугу,
морају узети у обзир минималну цену рада, која у овом тренутку износи 130,00 рсд нето, у
складу са одлуком надлежних органа (Економско социјалног савета и Владе Р.Србије)?
2. Да ли ће Наручилац дозволити измену цене у случају промене минималне цене рада, о
чему одлуку доноси надлежни државни органи (Економско социјални савет и Влада
Р.Србије), имајући у виду да је конк.документацијом предвиђена фиксност цене за време
важења уговора, а да је промена минималне цене рада околност која не зависи од воље
уговорних страна? Наведено питање посебно упућујемо, имајући у виду најаве да би до краја
године могло доћи до повећања минималне цене рада. Наведена околност, уколико наступи,
може битно да утиче на могућност тј. немогућност понуђача којем буде додељен уговор да
уредно иврши предметну услугу, нарочито имајући у виду критеријум за доделу уговора по
предметној јавној набавци. „најнижа понуђена цена“.
3. У делу додатних услова, предвидели сте услов кадровског капацитета и захтевали 7
извршилаца (ангажованих по уговору на одређено или недоређено време, или по другом
законом дозвољеном основу у складу са Законом о раду), од којих минимум 2 морају бити
радно ангажовани за рад на висини. Као доказ који се доставља у понуд, за наведена 2 лица,
предвидели сте доставу: фотокопија радне књижице, или уговора о раду, односно други
доказ о радном ангажовању, фотокопије обрасца М -3 или М-А, копија Извештаја о
извршеном лекарском прегледу запослених да су способни за рад на висини. Имајући у виду
наведено, да ли је прихватљиво да се као доказ за наведени део кадровског капацитета у
понуди достави: фотокопија Уговора о делу за 2 лица који обављају послове на висини, са
важећим Извештајем о извршеном лекарском прегледу запослених да су способни за рад на
висини (М образац се не подноси за лица која су ангажована по Уговору о делу)?
4. Да ли је могуће извршити увид у објекте у којем се врши услуга и уколико је одговор
потврдан, молимо вас за информацију на који телефон и ком лицу се треба јавити

овлашћени представник понуђача који би извршио обилазак објекта на којем ће се вршити
предметна услуга?
О д г о в о р и:

1) Како ће се предметна услуга изводити сукцесивно у периоду од годину дана, понуђач мора
приликом калкулације цене за предметну услугу узети у обзир све околности које могу настати
у том периоду, урачунати у цену услуге свe трошковe које ће имати у реализацији предметне
јавне набавке и сам формирати цену за предметну услугу.

2) Наручилац је у конкурсној документацији дефинисао да је цена фиксна и неће се мењати за
време трајања уговора. Сходно томе Наручилац неће дозволити измену цене у случају
промене минималне цене рада.
3) Прихватљиво је да Понуђач као доказ за тражени део кадровског капацитета (минимум 2 радно
ангажована извршиоца мора бити оспособљено за рад на висини) у понуди достави као
доказе: фотокопија Уговора о делу за 2 лица који обављају послове на висини, са важећим
Извештајем о извршеном лекарском прегледу запослених да су способни за рад на
висини. Доказ М образац не подноси се за лица која су ангажована по Уговору о делу.

4) Због специфичности рада Народне скупштине Републике Србије и протоколарних и других
активности у њој, није могуће извршити увид у објекте.
Техничка спецификација са прецизним описом обима и врсте услуга и Образац структуре цене
са упутством како да се попуни, дати у конкурсној документацији, сасвим тачно дефинишу
потребе Наручиоца и довољне су да понуђач и без обиласка локације формира цену за
предметну услугу.
КОМИСИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Достављено:
- Одговор је објављен на Порталу јавних набавки
и на интернет страници Наручиоца.

