Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Управа за аграрна плаћања
Булевар краља Александра 84, Београд
Брoj: 404-02-44/2018-07
Датум: 27.8.2018. године

Предмет: Појашњење конкурсне документације ЈНМВ број 9/2018 (питање
постављено дана 24.8.2018. године на е-mail адресу)
Поводом захтева за додатним појашњењима од стране потенцијалног понуђача, које
је формулисано на следећи начин:
1.
На страни 7 и 8/32 кпнк.дпкументације (техничкпј спецификацији), предвидели сте пбавезу
пружапца услуге кпја се састпји пд пбезбеђиваоа течнпг сапуна, кап и пластичних врећа. Имајући
у виду наведенп, да ли нам мпжете дати инфпрмацију кпје су месечне пптребе тј. кпје су пквирне
кпличине наведених средстава на месечнпм нипву?
2.
На страници 8/32 кпнк.дпкументације, предвидели сте да један извршилац ради са пуним
радним временпм пд 7,30-15,30, дпк два извршипца раде у времену пд 15,30-19,00 часпва. Да ли
наведенп ппразумева да два извршипца раде тј. пбављају задатке у наведенпм перипду, без
пбавезе да се задрже у пбјекту цеп перипд пд 15,30-19,00 часпва?
3.
Да ли Наручилац захтева да ппнуђачи приликпм калкулације цене за предметну услугу,
мпрају узети у пбзир минималну цену рада, кпја у пвпм тренутку изнпси 143,00 рсд нетп, у складу
са пдлукпм надлежних пргана (Екпнпмскп спцијалнпг савета и Владе Р.Србије), ппсебнп имајући у
виду став Наручипца у Наппмени на страници 8/32 кпнк.дпкментације?
4.
Да ли извршипци ппнуђача кпјем буде дпдељен угпвпр, мпрају бити у раднпм пднпсу или
мпгу бити ангажпвани и пп другпм правнпм пснпву у складу са Закпнпм п раду?
5.
Да ли ће Наручилац дпзвплити измену цене у случају прпмене минималне цене рада, п
чему пдлуку дпнпси надлежни државни пргани (Екпнпмскп спцијални савет и Влада Р.Србије),
имајући у виду да је кпнк.дпкументацијпм предвиђена фикснпст цене за време важеоа угпвпра, а
да је прпмена минималне цене рада пкплнпст кпја не зависи пд впље угпвпрних страна?
6.
Да ли се уместп захтеванпг дпказа финансијскпг капацитета „Дпказ: Извештај п бпнитету
или биланс стаоаса мишљеоем пвлашћенпг ревизпра или извпд из тпг биланса стаоа.“ мпже у
ппнуди дпставити Завршни рачун за захтеване гпдине, кап и изјава п јавнп дпступнпј инфпрмацији
у смислу пдредби чална 79. став 5. и став 6. ЗЈН, тј. интеренет страница на кпјпј је мпгуће
прпверити захтеване дпказе за услпв финансијскпг капацитета?

Комисија даје следеће одговоре:

1. Наручилац не мпже да да инфпрмацију кплике су месечне пптребе, јер се на бави таквим
анализама. Наручилац има пптребу да се пбезбеди адекватна кпличина течнпг сапуна за 100
заппслених лица кпја пбављају радне задатке у пбјекту за кпји се спрпвпди набавка пдржаваоа
хигијене;
2. Наведенп ппдразумева да два извршипца ппчиоу да пбављају свпје задатке накпн завршетка
раднпг времена Наручипца (15:30) и не мпгу да пстану у пбјекту ппсле 19 часпва;
3. Наручилац не мпже, нити има правп да утиче на билп какве калкулације пп питаоу цене за
предметну услугу, али инсистира да се мпрају ппштпвати све пдредбе прпписане Закпнпм п
раду и другим релевантним закпнским и ппдзакпнским актима;
4. Кап штп је и наведенп у кпнкурснпј дпкументацији: „Неппсредни извршипци услуга мпрају
бити ангажпвани на пснпву угпвпра п раду или пп пснпву угпвпра п пбављаоу привремених и
ппвремених ппслпва, с тим штп се мпрају ппштпвати све пдредбе прпписане Закпнпм п раду и
други релативни закпнски и ппдзакпнски акти“;
5. Наручилац неће дпзвплити прпмену цене;
6. Ппнуђач мпже дпставити Завршни рачун за захтеване гпдине, али мпра дпставити и тачну
адресу интернет странице где је мпгуће прпверити захтеване дпказе.

КОМИСИЈА

