Питање:
У техничкој спецификацији стоји „Наручилац задржава право да у договору са,
представником изабраног понуђача (предратник) организује прерасподелу радног времена
тако да радно време14ангажованих извршилацане прелази 40 сати недељно“. Да ли то
подразумева да ће у оквиру захтеваног радног времена недеља до петка, од 15,00-22,00, бити
извршена прерасподела за свих 14 захтеваних извршилаца?
Одговор:
Прерасподелу радног времена Наручилац ће вршити само ИЗУЗЕТНО у посебним
случајевима ( нпр. обележавање Дана библиотеке) о чему ће изабрани понуђач бити посебно
обавештен.
Прерасподелу радног времена Наручилац ће вршити само у оквиру законом прописане 40часовне радне недеље како је наведено и у техничкој спецификацији конкурсне
документације
,,Наручилац задржава право да у договору са, представником изабраног понуђача
(предрадник) организује прерасподелу радног времена тако да радно време 14 ангажованих
извршилаца не прелази 40 сати недељно“.
Питање:
Да ли предрадник, којег захтевате, мора бити присутан на објекту (недеља до петка од 15,0022,00)?
Одговор:
У циљу оптималне организације посла, као и због непосредне комуникације са
представником Наручиоца неопходно је да предрадник буде присутан на објекту (недеља
до петка од 15,00-22,00).
Питање:
Да ли постоји могућност, ради економичности поступка, да разамотрите могућност да
уместо захтеваног средства обезбеђења за озбиљност понуде, предвидите меницу у
захтеваном износу?
Одговор:
Наручилац се у предметној јавној набавци определио за средства финансијског
обезбеђења дефинисана конкурсном документацијом.

Питање:
У вези претходног питања, да ли захтевана гаранција за озбиљност понуде,
подразумева 5% укупне понуђене цене без ПДВ-а?
Одговор:
Захтевана банкарска гаранција за озбиљност понуде издаје се у вредности од 5% од
укупне понуђене цене без ПДВ-а.
Питање:
Да ли извршиоци понуђача, којем буде додељен уговор, морају бити у радном односу
или могу бити ангажовани и по другом основу у складу са Законом о раду?
Одговор:
Извршиоци понуђача коме буде додељен уговор не морају бити у радном односу
већ могу бити радно ангажовани и по другом правном основу.
Питање:
Да ли понуђач приликом калкулације цене, мора за сваког ангажованог извршиоца,
применити минималну цену рда, која у овом тренутку износи 143,00 рсд/радном часу
у нето износу, без обзира на основ ангажовања (радни однос или ангажовање ван
радног односа)?
Одговор:
У складу са Законом о раду понуђач има законску обавезу да исплаћује минималну
цену рада.
Питање:
Да ли понуђачи обезбеђују папирну галантерију и течни сапун, и ако обезбеђују, која
је оквирна количина истог на месечном нивоу?
Одговор:
Понуђачи не обезбеђују папирну галантерију и течни сапун.

Питање:
Да ли се захтевани извод из обрасца ППП-ПД пријаве, односи на месец јануар 2018.
године?
Одговор:
Да, односи се на месец јануар 2018. године јер је Конкурсном документацијом
дефинисано да је извод из обрасца ППП-ПД потребан за месец који претходи месецу
у којем је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки.
Питање:
Да ли је за додатни услов кадровског капацитета (извршиоци за рад на висини, 2
лица оспособљена за рад на висини) прихватљив доказ Уговора о делу закључен
између извршиоца и понуђача, посебно имајући у виду да се ради о активностима
које нису у опису претежне делатности понуђача који пружају услуге одржавања
хигијене?
Одговор:
Уговор о делу као додатни услов кадровског капацитета прихватљив је доказ
уколико је закључен у складу са чланом 199. Закона о раду. Приликом процене
доказног капацитета предметних уговора Наручилац може тражити мишљење
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Питање:
Такође вас молимо за одговор, да ли наведена лица могу бити ангажована у месецу
марту 2018. године (где наведена лица не би могла бити садржана у захтеваној
пореској пријави и изводу, као и у Уверењу ЦРОСО)?
Одговор:
Не, јер је конкурсном документацијом захтевано као додатни услов да извод из
пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима буде за месец који претходи
месецу у којем је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки,
као и да уверење ЦРОСО ( Централног регистра обавезног социјалног осигурања )
не сме бити старије од дана објаве позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки.

Питање:
Да ли је за испуњеност услова техничког капацитета, довољно и прихватљиво да понуђачи
у понуди доставе: Уговор о закупу опреме, са атестом за скелу-радну платформу?
Одговор:
Да, као што је дефинисано Конкурсном документацијом (стр. 10), уговор о закупу са
атестом прихватљив је доказ испуњености услова који се односе на тражена основна
средства (машине и радну платформу).

