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ЦЕНТАР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
Број:22/2019-2394
Датум: 12.12.2019
PREDMET : Питања и одговори број 1 за јавну набавку услуге Чишћење просторија
ЈНОП/34
Један од потенцијалних понуђача поставио је питања :
1. У вези доказа за кадровски капацитет, молимо вас за одговор, да ли је довољно за
прихватљивост понуде да понуђачи доставе последњу промену (М образац) из које се види
да су лица која чине кадровски капацитет пријављена на обавезно осигурање, као и у којима
се види на којим пословима су наведена лица запослена?
Питање постављамо због смањења обима документације у понуди, имајући у виду захтевани
капацитет.
2. Такође, у вези услова кадровског капацитета, где се као доказ захтева Извод из ЕБП-ПУРС
за онај месец за који је послодавац у законској обавези да изврши плаћање пореза и
доприноса, молимо вас за одговор који је то месец? Према законским одредбама, имајући у
виду рок за предају понуда по предметној јавној набавци, то је Извод из наведене пореске
пријаве за месец октобар 2019. године.
3. Имајући у виду да сте објавили максималну вредност уговора (37.000.000,00 рсд без ПДВа), који ће бити закључен са понуђачем којем буде додељен уговор, молимо вас за одговор у
погледу захтеваних средстава обезбеђења, која се достављају у понуди:
-Да ли писмо о намерама пословне банке, треба да гласи на износ 10% од наведене
максималне вредности уговора?
-Да ли и средство обезбеђења за озбиљност понуде (Банкарска гаранција за озбиљност
онуде), треба да гласи на 10% од наведене максималне вредности уговора (ово посебно
имајући у виду важење уговора по предметној јавној набавци: до финансијске реализације
уговора)?
4. У делу додатних услова, предвидели сте у условима пословног капацитета следеће „Да
понуђач поседује сертификат о усаглашености пословања са одговарајућим стандардима и
то: Стандард ISO 9001:2008 (Систем менаџмента квалитетом) или други домаћи или
међународно признати стандарди из области услуге чишћења и одржавања хигијене.“.
Указујемо наручиоцу, да је наведено издање сертификата (ISO 9001:2008) престало да важи,
те вас молимо да извршите измену конк.документације у наведеном делу
конк.документације. Подаци у прилог наведеном, могу се проверити на страници

Акредитационог тела Србије https://www.ats.rs/sr/strane/informacije-za-sertifikaciona-tela-zasertifikaciju-sistema-menadzmenta.
5. Обзиром да је предвиђено према табели, на странци 11 конк.документације, у делу техничке
спецификације, усисавање меких подних површина, на дневном нивоу, да ли можете да нам
дате одговор који је оквирни број тепиха који се усисавају у објектима, и у којим објектима
се теписи налазе?
6. Да ли се под услугом „чишћење и прање тврдих подних површина (терацо, бетон, мермер,
паркет, ламинат, антистатик подова и сл.)“, подразумева ручно прање, без потребе
коришћења машина за прање подова?
7. У обрасцу понуде (Образац 6), на страници 39 конк.документације, у табели комерцијални
део понуде стоји „Укупна вредност понуде без ПДВ-а“. Да ли се у наведеном реду уписује
збир укупне вредности услуга на месечном ниову без ПДВ-а (збир 2 врсте услуга из
претходних редова)?

ОДГОВОРИ:
1. Дозвољено је да се достави само последњи М образац (промена) из ког се види
да су одређена лица пријављена
2. Извод из EBP PURS се доставља за октобар месец
3. a)Писмо о намерама 10% од максималне вредности Уговора
b)Гаранција за озбиљност понуде на износ од 10% од вредности понуде без
ПДВ-а
4. ISO 9001:2015
5. Између 70-100 тепиха
6. Уписује се укупна месечна цена (збир 2 врсте услуга)
Срдачан поздрав

