РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 404-1-25-7/2017-IV
Дана: 21.08.2017. године
ИНЂИЈА, Цара Душана бр. 1
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/15 и 68/15) и захтева заинтересованих лица за додатним
информацијама или појашњењима Конкурсне документације (заведених код
Наручиоца дана 18.08.2017. године), а у вези са припремањем понуде,
Комисија за јавну набавку упућује потенцијалним понуђачима
ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГА ЧИШЋЕЊА И ОДРЖАВАЊА ПРОСТОРИЈА ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА И ДРУГИХ ОРГАНА ОПШТИНЕ
(ЈНМВ број 25/2017)
Захтев бр. 1
Питање број 1:
1. СВАКОДНЕВНО ЧИШЋЕЊЕ
- чишћење и прање тврдих подова (прање машинско)
2. ПЕРИОДИЧНО ЧИШЋЕЊЕ
- дубинско прање тапацираног намештаја
- полирање и заштита тврдих подова мермер гранит машинско
- заштита и полирање дрвених подова
Молимо Вас да дате квадратуре за задате радове.
Одговор:
Наручилац је у Конкурсној документацији у делу Спецификација услуге
чишћења јасно навео да је „површина просторија које се чисте: 3838 м 2“.
Квадратуру намештаја, нажалост, не можемо исказати, јер је то неизводљиво.

Питање број 2:
Молимо Вас да нам омогућите учествовање на тендеру с обзиром да смо
основани 06.12.2016. године, и све додатне услове по члану 76.
(финансијски,пословни,технички,кадровски) можемо испунити из послова које
смо закључили у 2017. години. Молбу прилажемо позивајући се на чланове 10.
и 12. Закона о јавним набавкама.

Одговор:
По Закону о јавним набавкама, Наручилац је дужан да омогући што је могуће
већу конкуренцију (члан 10.) и да обезбеди једнак положај свим понуђачима
(члан 12.). Дакле, дозвољено је да учествују у поступку наше јавне набавке и
понуђачи основани у периоду краћем од 3 године од дана објављивања Позива
за подношење понуда, уколико испуњавају све тражене услове (обавезне и
додатне - неопходан финансијски, пословни, технички, кадровски капацитет).
Питање број 3:
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)?
Одговор:
Наручилац не захтева да понуђачи приликом калкулације цене за предметну
услугу, морају узети у обзир минималну цену рада, већ су то сами понуђачи у
обавези да ураде, сходно Закону о раду и другим позитивним прописима који
регулишу радно-правне односе. Такође, у моделу уговора у члану 4. прописано
је да: „Извршилац услуге се обавезује да ангажованим лицима редовно
уплаћује порезе и доприносе на накнаде, путне трошкове, одмах по пријему
уплате од стране Наручиоца, а најкасније у року од 3 дана од дана пријема
уплате као и да их осигура за случај повреде на раду.
Питање број 4:
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?
Одговор:
Наручилац је, у Конкурсној документацији за предметну јавну набавку,
предвидео да понуђачи у Обрасцу структуре цене искажу цену услуге чишћења
на месечном нивоу за 1 и 3 особе, и то без и са ПДВ-ом. Значи, предвиђено је
да се упише фиксна цена која ће важити током целог трајања уговора, 12
месеци. Нигде се не спомиње минимална цена рада која би се множила са
бројем радних сати месечно за сваку од 3 ангажоване особе.
Мора се направити јасна дистинкција између радно-правних односа између
послодавца и запослених који имају апсолутну аутономију уређивања
међусобних односа спрам Наручиоца, са једне стране и односа Наручилац Извршилац, са друге стране. Наручилац – Општинска управа општине Инђија
није послодавац тим лицима и не уређује односе у складу са Законом о раду,
већ је у уговорном односу (члан 3. став 1. тачка 2. - уговор о јавној набавци је
теретни уговор закључен у писаној форми... између једног или више
понуђача...) са Вама као понуђачем / извршиоцем услуге, а Ви сте послодавац
тих ангажованих лица, који је једини и обавезан да са њима уређује односе у
складу са Законом о раду.

Питање број 5:
Предлажемо да кроз измену конк. документације, у моделу уговора, додате
став који би гласио: „Уз фактуру Давалац услуге се обавезује да достави
ЦРОСО извештај-уверење за све извршиоце који су ангажовани на извршењу
услуге, као и Извод из ППП ПД пријаве, са назначеним именима и презименима
извршиолаца који су ангажовани на вршењу предметне услуге. Плаћање
извршене услуге, Наручилац услуге ће извршити у наведеном року, а по
пријему уредне фактуре са записницима, као и на основу достављене
документације ЦРОСО Уверења са списком лица анагжованих на извршењу
услуге, као и Извода из ППП ПД пријаве из којег се види да су порези и
доприноси за запослена тј.ангажована лица измирени“. Предлог упућујемо, из
разлога што смо сведоци да се годинама уназад на тендерима по јавним
набавкама дају јако ниске цене у које нису укључени порези и доприноси за
раднике-извршиоце који су ангажовани на вршењу услуге, из чега јасно
произилази да се исти ангажују на црно тј. без Уговора и пријаве на обавезно
осигурање. Достављањем уз фактуру назначена два обрасца се спречава та
врста избегавања плаћања обавеза и злоупотреба, а тиме за себе обезбеђујете
добијање озбиљније и сигурније услуге. Поред наведеног обезбеђујете се од
било каквих непријатних проблема са инспекцијом рада, које можете
доживљавати због непријављених извршилаца у вашим објектима, и поред
чињенице да ви наведеним лицима нисте послодавац.
Одговор:
Наручилац неће мењати конкурсну документацију за предметну јавну набавку,
јер свакако може накнадно да тражи од изабраног понуђача/вршиоца услуге да
му достави ЦРОСО извештај (извештај о броју запослених са доказом о
плаћеним порезима и доприносима) за одређени датум/период, јер он није
никаква тајна. Уколико понуђач/вршилац услуге одбије да достави извештај,
постоји могућност пријаве надлежној инспекцији.
Питање број 6:
Предлажемо да кроз измену конк. документације, у делу додатних услова
предвидите обавезу понуђача да поседују полису осигурања од опште
одговорности, као и полису осигурања за запослена лица. Разлози за
предлагање измене су следећи: Полиса осигурања од опште одговорности,
обезбеђује Наручиоца у погледу наплате штете настале приликом извршења
услуге, јер је наступање штете осигурано наведеном полисом осигурања и
обезбеђује Наручиоцу наплату настале штете. Полиса осигурања за запослене,
поред чињенице да је наведено и законска обавеза послодаваца, сходно
одредбама члана 53. Закона о безбедности и здравља на раду, исто
представља гаранцију за Нараучиоца да ће конкретни извршиоци понуђача,
којем буде додељен уговор, имати право на накнаду штете (услед повреде на
раду и сл.) коју претрпе у вршењу својих радних задатака у просторијама
Наручиоца.
Одговор:
Наручилац неће мењати конкурсну документацију за предметну јавну набавку,
јер ако је свака фирма у обавези да има поменуте полисе осигурања по неким
другим прописима, није у обавези Наручиоца да то тражи. Али свакако, ако

Наручилац на неки начин сазна да изабрани понуђач нема поменуте полисе
осигурања, то за последицу има пријаву надлежним органима.

Захтев бр. 2:
Питања бр. 1, 2, 3:
1. Да ли Понуђач обезбеђује хемијска сресдства за одржавање хигијене, или је
то обавеза Наручиоца? 2. Да ли Понуђач обезбеђује средства за чишћење, као
што су крпе, метле, пајалице и остала средства неопходна за чишћење, при том
не мислимо на машине, јер је јасно дефинисано да је то обавеза Понуђача? 3.
Чија је обавеза набавка папирне галантерије, течног сапуна и кеса за смеће?
Одговор:
Наручилац је у Конкурсној документацији на више места навео да „неопходну
опрему и средства обезбеђује Наручилац, осим опреме (машине) предвиђене
неопходним техничким капацитетом, које треба да поседује Понуђач.“

3. Наручилац због напред наведених појашњења неће вршити измене и допуне
Конкурсне документације, јер не утичу на припремање понуде и неће
продужавати рок за подношење понуда.
Рок за подношење понуда остаје непромењен, до 25.08.2017. године до 10
часова.

КОМИСИЈА ЗА ЈНМВ бр. 25/2017

Објавити:
- на Порталу јавних набавки
- на интернет страници Наручиоца

