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СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПО 

ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 40/2018 
 

ПРЕДМЕТ: Појашњење и измена конкурсне документације 

 

I - Дана 13.12.2018. године, у Управу Градске општине Звездара, достављен је, електронским 

путем, захтев за појашњењем конкурсне документације за отворени поступак јавне набавке број 

40/2018: набавка услуге чишћења зграде Градске општине Звездара, следеће садржине:  

 

Питање 1: 

 

“Молимо вас за одговор, из ког разлога Наручилац, код додатног услова пословног капацитета, 

захтева од понуђача да су извршили услуге код најмање три реф.наручиоца-корисника услуге, при 

чему вредност сваке извршене услуге тј. уговора мора бити најмање вредности од 10.000.000,00 

рсд без ПДВ-а? Сматрамо да овај услов није постављен објективно, јер постоје понуђачи који су 

предметну услугу реализовали уредно у наведеном периоду, а да су уговори мање вредности од 

захтеваних 10 мил.динара. Такође постоје понуђачи који су реализовали у наведеном периоду 

знатно већи износ од захтеваног, али су вредности појединачних уговора нижи од вредности од 10 

мил.динара. Сматрамо наведено, неоправданим сужавањем конкуренције, а посебно имајући у 

виду процењену вредност јавне набавке (и у овом делу сматрамо да је захтевани капацитет у 

вредности од збирно минимум 30.000.000,00 рсд, значајно изнад  чланом 77. став 2. тачка 1) ЗЈН 

прописаних критеријума за захтевање капацитета понуђача). Надамо се да ћете размотрити 

могућност измене конк.документације у наведеном делу, као и смањења вредности захтеване 

вредности пословног капацитета (у делу услова и доказа, као и у обрасцу 8 и обрасцу 8а).” 

 

Одговор 1: 

 

 Наручилац прихвата сугестију понуђача и врши измену Конкурсне документације. 

 Као услов пословног капацитета прописује се да понуђач мора да докаже да је у 2016. и 

2017. години извршио минимум две услугe одржавање хигијене, при чему вредност извршене 

појединачне услуге не може бити мања од 5.000.000,00 динара без ПДВ (по једном уговору). 

Наручилац прихвата потврде једног (истог) наручиоца/коринсика или више (различитих) 

наручилаца/корисника. 

 

Питање 2: 

 

“У конк.документацији, предвидели сте у тачки 9. Упутства понуђачима како да сачине понуду, 

обавезу изабраног понуђача да у тренутку закључења уговора преда Наручиоцу важећу полису 

осигурања опште и професионалне одговорности са минималним износом покрића осигурања од 

5.000.000,00 динара по штетном догађају, за неограничени број штетних догађаја. Да ли понуђачи у 

моменту подношења понуда имају обавезу достављања било ког доказа, у смислу претходно 

наведеног, или је довољно доставити само изјаву (Образац 16)?” 

 



Одговор 2: 

 

Довољно је доставити Изјаву о осигурању од опште и професионалне одговорности 

(Образац 16). 

 

Питање 3: 

 

“Да ли се као доказ испуњења финансијског капацитета, може доставити Изјава о јавно доступној 

информацији (у смислу одредби члана 79. став 5. и став 6. ЗЈН), уместо захтеваног доказа?” 

 

Одговор 3: 

 

Наручилац је у конкурсној документацији (страна 21 од 61) навео да понуђач није дужан да 

доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа ако наведе 

интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни. 

 

Питање 4: 

 

“Имајући у виду да смо основани у децембру 2016. године и да смо са пословањем суштински 

започели 2017. године, да ли ће бити прихватљив доказ за финансијски капацитет, Биланс успеха, у 

којем стоји у делу Нето добити и Нето губитка 0?” 

 

Одговор 4: 

 

Наручилац прихвата као доказ за 2016. годину, Биланс успеха, коме у делу Нето добити и 

Нето губитка стоји 0. За 2017. годину доставља се доказ прописан конкурсном документацијом.  

 

Питање 5: 

 

“Које су oквирне количине на месечном ниову кеса за смеће, као и које се димензије кеса 

употребљавају, имајући у виду да је наведено обавеза Добављача (Давалац услуге је дужан да 

обезбеди потребне количине одговарајућих кеса за дневно и периодично прикупљање и одлагање 

смећа, као и рециклажног материјала - канцеларијског папира, новина, картонске и друге папирне 

амбалаже и материјала)?” 

 

Одговор 5: 

 

За корпе за одлагање смећа се користе ПВЦ кесе, запремине 30 литара чија је 

оријентациона количина не месечном нивоу 500 комада, а за спратне наменске  кутије/канте у 

којима се прикупља папирни и картонски рециклажни материјал користе се ПВЦ кесе, запремине 

120 литара чија је оријентациона количина на месечном нивоу 500 комада. 

 

Питање 6: 

 

“Да ли су стаклене површине, које се чисте (у периодичном делу вршења услуге), доступне 

стаклене површине (-прање осталих стаклених површина – 4 пута годишње (споља и изнутра), које 

не захтевају анагажовање посебно обучених лица, као и висинске опреме?” 

 

 

 



Одговор 6: 

 

Стаклене површине које су предмет периодичног прања/чишћења су доступне и за 

чишћење/прање истих није потребна посебна опрема за рад на висини, као ни обучено 

специјализовано особље за рад на висини. 

 

Питање 7: 

 

“Да ли под доказом кадровског капацитета, који се односи на Извод из пореске пријаве ППП-ПД, 

мисли на месец октобар 2018. године?” 

 

Одговор 7: 

 

Да, под доказом кадровског капацитета, који се односи на Извод из пореске пријаве ППП-

ПД, мисли се на месец октобар 2018. године. 

 

Питање 8: 

 

“У вези доказа кадровског капацитета, Уверење ЦРОСО, да ли Наручилац захтева да наведени 

документ буде са стањем на дан 28.11.2018. године тј. на дан објаве позива за предметну јавну 

набавку тј. 28.11.2018. године, где би се у прилогу истог доставио и списак запослених тј. 

ангажованих лица који такође даје ЦРОСО уз наведено Уверење?” 

 

Одговор 8: 

 

 Наручилац захтева да наведени документ буде са стањем на дан 28.11.2018. године и да се 

уз наведени документ достави списак запослених издат од стране Централног регистра обавезног 

социјалног осигурања. 
 

Питање 9: 

 

“Да ли нам можете дати информацију о оквирном броју потребних извршилаца неопходних за 

уредно вршење услуге, из досадашње праксе у пружању предметне услуге?” 
 

Одговор 9: 

 

Наручилац је у конкурсној документацији (страна 48 од 61) навео да је пројектовани број 

радних сати за вршење дневних послова дат у спецификацији у складу са радним временом 

Наручиоца, не условљавајући број извршилаца ангажованих у вршењу ове услуге.  

Понуђачи, сходно својој организацији у кадровском, техничком и другом пословном 

смислу, одређују са колико својих извршилаца, којом техником или средствима могу да обаве 

посао, а да испуне захтеве наручиоца, те на основу ове процене нуде своју цену по радном сату.  

 

Конкурсна документација са назнаком „измењена верзија – 17.12.2018“ 

објављује се у складу са Законом. Понуђачи су дужни да припреме понуду у складу са 

овом верзијом. Уколико не припреме понуду у складу са овом верзијом, њихова 

понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
 

ПРЕДСЕДНИК 

КОМИСИЈЕ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

    

     Илија Томић с.р. 


