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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРАЉЕВО  

ГРАДСКА УПРАВА  

Број: 404-22/16-IX 

Дана: 16.06.2016. године 

Трг Јована Сарића 1.  

К р а љ е в о 

 

 

П И Т А Њ Е      П О Н У Ђ А Ч А 

         

  Потенцијални понуђач-заинтересовано лице поставио је дана 15.06.2016. године у 16:38 часова 

електронском поштом, питања везана за покренут поступак јавне набавке мале вреднодсти, ЈН број 

404-22/16-IX набавка услуге одржавања чистоће и хигијене приземља и првог спрата зграде Градске 

управе града Краљева за 2016. годину, објављену на Порталу ЈН дана 09.06.2016. године, у погледу 

траженог кадровског капацитета, радног времена ангажваних радника, техничке спецификације, као 

и питање плаћања извршених услуга датих у објављеној Конкурсној документацији и Изменама 

Конкурсне документације и затражио додатна појашњења.  

  1. Прво питање потенцијалног понуђача-заинтересованог лица гласи: ,,за који обим и врсту 

пописаних послова се  по нормативима и стандардима захтева ангажовање најмање 4 стално 

запослена радника са пуним радним временом, за које извођач мора обрачунати накнаду зараде и 

припадајуће порезе и доприносе на загарантовани минимални износ а укључив и материјалне 

трошкове хемикалија, потрошног материјала, WС-е папира и зараду“ Понуђач такође наводи да се   

услуга може извршити искључиво на штету ангажоване радне снаге, да цени напоре Наручиоца да 

кроз измену конкурсне документације предупреди настанак штете по радну снагу и да сматра да се 

конкурсна документација треба допунити са дефиницијом да понуђач располаже са ,,најмање 4 

запослена радника на неодређено са пунум радним временом, обучених за чишћење и одржавање 

предметне услуге:"  .  

   2. Друго питање потенцијалног понуђача-заинтересованог лица гласи: ,,на страници 18 и 19 у 

прилогу 5.дата је Техничка спецификација услуге одржавања и то за под А Редовно чишћење и 

одржавање као свакодневно и под Б. Ванредно чишћење и одржавање за које се каже да ће зависити 

искључиво од реалних потреба наручиоца за тим услугама.Ово значи да се можда у уговореном 

периоду неће никад радити, можда два или три или шест или 12  пута годишње“ да ова услуга 

Ванредног чишћења има неку цену, да она није мала, те да се не зна ни колико ни када ни да ли ће се 

уопште радити.  

   3. Треће питање потенцијалног понуђача-заинтересованог лица гласи: ,,Питање плаћања 

извршених услуга није децидно дефинисано јер се мора вршити свакодневна контролаq извршења по 

врсти и количини и то на месечном нивоу исказати што немора бити вредност укупно дневно 

понуђених радова ако се они и не раде у укупној количини.“?  
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О Д Г О В О Р    Н А Р У Ч И О Ц А 

          

           У ЈН број 404-22/16-IX јавна набавка мале вредности, набавка услуга– одржавања чистоће 

и хигијене приземља и првог спрата зграде Градске управе града Краљева за 2016. годину, објављеној 

на Порталу ЈН дана 09.06.2016. године, у Прилогу 3. Конкурсне документације ове јавне набавке-

„Упутство понуђачима како да сачине понуду“, Наручилац је на сртани 8. Конкурсне документације, 

под редним бројем 13.-„Захтеви од којих зависи прихватљивост понуде“ и ознаком В)-„Начин 

извршења услуге“, како у првобитној, тако и у измењеној конкурсној документацији навео да 

,,Пружалац услуге је дужан да услугу чишћења организује и реализује тако што ће је вршити сваког 

радног дана и то искључиво у поподневним сатима у периоду после 15:00 часова са својим 

извршиоцима (радном снагом) од најмање четири оспособљених за предметне послове у складу са 

позитивно правним прописима“, да ће ,,Пружалац услуге пре почетка извршења услуге од 

овлашћеног лица наручиоца добити писана упутства са таксативним навођењем начина извршења 

услуге чишћења, којих ће се морати придржавати приликом извршења ове услуге“. Комисија сматра 

да је Наручилац јасно и прецизно прописао услове и начин извршења предметне услуге везано за 

неопходан кадровски капацитет понуђача као додатни услов у погледу броја извршиоца код понуђача 

за извршење ове услуге, имајући у виду површину пословног простора која је предмет извршења 

услуге чишћења, не упуштајући се при томе у сам статус непосредних извршиоца-ангажованих 

радника за ову услугу код понуђача. Наручилац сматра да је прописивање услова да понуђач има 

ангажовану радну снагу на неодређено време противзаконито и да је прописивање таквог услова 

дискриминаторно, супротно прописаним начелима једнакости понуђача и обезбеђивања 

конкуренције. 

Везано за питање потенцијалног понуђача-заинтересованог лица у погледу редовног и 

ванредног чишћења ради прецизирања конкурсне документације и отклањања евентуалних 

недоумица код потенцијалних понуђача, Комисија за јавну набавку је одлучила да у Прилогу 8-

Образац структуре цене са упутством како се попуњава, замени у објављеној Конкурсној 

документацији страну 27 страном 27А, као и страну 28 страном 28А, а све остало је остало исто.  

 Везано за питање потенцијалног понуђача-заинтересованог лица у погледу начина плаћања 

изведених услуга Наручилац је јасно дефинисао начин плаћања у делу Конкурсне документације на 

сртани 8. под редним бројем 13.-„Захтеви од којих зависи прихватљивост понуде“ и ознаком Б)-

„Услови и рок плаћања“, да је плаћање динарско на пословни рачун изабраног понуђача, сукцесивно 

након пријема сваке појединачне неспорне, исправне и оверене фактуре-рачуна о извршењу услуге, 

што значи да ће се вршити контрола за уговорено редовно чишћење, а за ванредна уколико је у том 

месецу упућен захтев наручиоца за чишћењем и услуга ванредног чишћења по том захтеву извршена. 

На основу реченог ће и месечни износ фактуре бити различит у зависности од тога да ли је у том 

месецу било само редовног или су вршена поред редовног и ванредна чишћења и одржавања. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


