Универзитет у Београду
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
Београд-Земун, Немањина бр.6
Број : 32/10- 05/17
Датум: 12.07.2017. год.

Комисија за јавну набавку услуге агенције за одржавање хигијене објеката, број НМВ10/17, образована Решењем 32/10-02/17 од 10.07.2017. године, даје

ПРЕДМЕТ: Појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуге
агенције за одржавање хигијене објеката, број НМВ-10/17

Дана 11.07.2017. године, путем e-mailа, примљен je захтев за додатним информацијама,
појашњењима, потенцијалног понуђача у вези са припремом понуде за јавну набавку
услуге агенције за одржавање хигијене објеката, број НМВ-10/17 поступајући по члану 63.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/15 и 68/15), у
складу са конкурсном документацијом, Комисија даје следеће одговоре на постављена
питања:
1. Питање : „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:
„Понуђач формира цену на основу своје пословне политике, и у складу са тржишним
условима, а на основу позитивних Законских прописа Републике Србије.“
2. Питање : „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:
„Конкурсном документацијом је дефинисано да је цена фиксна и да се не може мењати.»
3. Питање : „Предлажемо да кроз измену конк.документације, у моделу уговора
(члан 4. уговора), додате став који би гласио: „Уз фактуру Извршилац 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:
„Понуђач је одговоран за радно ангажовање својих запослених у складу са Законом о раду
РС.“
4. Питање : „У техничкој спецификацији, навели сте у периодичним пословима
„Прање стаклених површина“. Да ли је у питању прање доступних, или
недоступних стаклених површина?“
Одговор:
„Прање доступних стаклених површина“
Одговор ће бити објављен на сајту Пољопривредног факултета, Београд-Земун и на
Порталу Управе за јавне набавке.
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