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ЦЕНТАР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
Број: 22/2020 - 1057
Датум: 06.07.2020.

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори бр. 2. за јавну набавку у отвореном поступку

Чишћење просторија ЈНОП/16
Питањa:
1.Увидом у конкурсну документацију у додатним
условима: за пословни капацитет захтева се:
Да је понуђач осигуран за штету из делатности која је причињена трећим лицима са
минималним покрићем од 40.000.000,00 динара по једном осигураном случају;
По нашем мишљењу овај услов је дискриминаторски јер није у логичкој вези са
предметом јавне набавке имајући у виду да није јасно на основу које ситуације, из
саме раднје чишћења железничких станица може настати штета за треће лице у
наведеном износу посебно не по једном осигураном случају (дакле из једне
штетне радње).
2. За кадровски капацитет захтева се:
Да понуђач има минимум 70 (седамдесет) радно ангажованих који имају санитарни преглед
и важеће санитарне књижице, који су оспособљени за безбедан рад и за које је послодавац
уредно извршио плаћање пореза и доприноса, у складу са законским обавезама по нашем
мишљењу и овај услов је дискриминаторски обзиром да је:

Чланом 45. став 1 закона о заштити становништва од заразних болести („ Сл.
гласник РС”, број 15/2016јасно прописано ко подлеже обавезном здравственом
прегледу
из кога се јасно види да ту не спадају лица која обавлјају услуге чишћенја пословних
објеката и железничких станица Републике Србије.
Сходно свему напред наведеном мишљења смо да ове услове треба избацити из
конкурсне документације.
Да су наши наводи оправдани потврђује и решенје Републичке комисије за заштиту
права у поступцима јавних набавки бр. 4-00-995/2019 од 28.11.2019 године којим је
поништен отворени поступак јавне набвке у коме се налазе као основани и напред
наведени разлози.

3 За финансијски капацитет:

Даје понуђач у претходне две године (2018. и 2019. год.) имао приход у износу од:
60.000.000,00 динара.

За пословни капацитет:
Даје понуђач у претходне две године (2018. и 2019. год.) пружио услуге које су предмет
јавне набавке у збирном износу од 60.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Наше питанје је да ли ова два услова морају бити идентична или први услов може
бити и већи од 60.000.000,00 динара.

Одговори:
Поштовани,
1. Сврха достављања полисе осигурања од одговорности за штету причињену
трећим лицима, огледа се у томе да уколико наступи штетни догађај у току периода
на који се Уговор о јавној набавци закључује наручилац може да се наплати на
основу наведене полисе, у износу који је наручилац предвидео као износ могуће
штете. Тако предвиђена полиса осигурања ће служити као средство обезбеђења
наручиоца од одговорности изабраног понуђача за евентуалну причињену штету по
основу законске (опште) и професионалне одговорности. Радници својом непажњом,
пропустима у раду могу да изазову штету по имовину наручиоца у смислу крађе,
оштећења имовине и слично.
2. Наручилац прихвата примедбу у вези са санитарним књижицама и измениће
услов дако да понуђачи нису у обавези да достављају санитарне књижице.
3. Наручилац је прописао минималан услов у погледу пословног и финансијског
капацитета, а понуђачи могу да имају и већи приход од 60.000.000,00.
Срдачан поздрав.

