ПИТАЊЕ:

Одговор
1. Захтеван је већи проценат банкарске гаранције за озбиљност понуде у односу на
средство финансијског обезбеђења из претходне јавне набавке са истим предметом.
2. Предмет централизоване јавне набавке која се спроводи је пружање услуга
чишћења зграда за наручиоце државне органе и организације укључујући и правосудне органе.
3. Чињеница је да су објекти наручиоца веома различити по површини, структури,
намени (Палата „Србија“ – „Гранични прелази“ – „Сеизмолошки завод“), локацији и тд. С тим у
вези, често се намеће потреба за различитим видом и начином пружања услуга. Међутим, с
обзиром да се спроводи централизована јавна набавка обликована у 23 партије чији је предмет
услуга чишћења зграда, за 22 партије за које је потребно у континуитету одржавати објекте,

одређена је јединствена спецификација у односу на опис и динамику пружања услуга са малим
одступањима које укључују специфичне потребе појединих наручиоца. У складу са тим,
предвиђено је јединствено радно време извршиоца подељено у две смене: у првој смени осам сати,
а у другој смени седам сати, јер је наручилац проценио да ће се на овај начин обезбедити да се
услуге пружају квалитетно, према опису и динамици пружања услуга из обрасца спецификације.
С обзиром да се у предметној набавци на исти начин регулише пружање услуга,
потребно је да понуђачи приликом формирања цене имају у виду захтев наручиоца за
осмочасовним радним временом извршилаца у првој смени и седмочасовним радним временом
извршилаца у другој смени.
4. Приликом одређивања броја извршилаца, поред осталог, Наручилац се
руководио како површином, тако и структуром пословног простора. Конкретно код партије 5, у
објекту Пореске управе – Филијала Суботица у већем проценту су заступљени ходници, холови и
степеништа, који су лакши за чишћење. Код партије 4, Наручилац је одредио потребан минималан
број извршилаца, по филијалама и експозитурама, искључиво ради заштите квалитета услуге.
5. Процењено је, да је мањи број извршилаца недовољан за квалитетно обављање
наведених послова, а све у циљу обезбеђивања квалитета услуга. Понуђачу је дата могућност да
обиђе објекте у којима ће пружати услуге чишћења и сагледа место пружања услуга. Постоје
локације, које садрже велики број мањих канцеларија, за чије одржавање је неопходно више
извршилаца.
6. У току реализације уговора, постојаће могућност преласка извршиоца са дате
локације на другу локацију са већом површином ради испомоћи.
7. Приликом одређивања процењене вредности набавке није била позната висина
минималне цене рада која за 2018. годину износи 143,00 динара по радном часу без пореза
("Службени гласник РС", број 88/2017), али су наручиоци код процењивања вредности набавке
били упознати са коригованом минималном ценом рада у 2017. години од 130,00 динара. С
обзиром да је набавка на период од две године, податак о томе да ли ће се и у наредној 2019. и
2020. години повећавати и колико ће износити минимална цена рада, у овом тренутку никоме није
познат. Напомињемо да се по први пут у набавци услуга чишћења зграда у конкурсној
документацији предвиђа повећање цене због повећања минималне цене рада што наводи на то да
наручиоци из претходних оквирних споразума нису били у обавези да мењају цене из уговора
закључених на основу оквирних споразума.
8. Уколико дође до повећања минималне цене рада увећава се само износ из
Обрасца структуре цене који се односи на „укупан трошак за све раднике на месечном нивоу“.
9. Да, у партијама у којима је предвиђено пружање услуга у I и II смени, у Обрасцу
структуре цене у колони А и колони Б уписује се просечна зарада нето и бруто по раднику.
10. Наручилац ће одбити понуду понуђача у којој је понуђена цена већа од
процењене вредности партије, али је мала вероватноћа да ће наручиоцу бити достављена понуда у
којој је цена већа од процењене вредности набавке за период од две године, имајући у виду да се
понуђена цена према Обрасцу структуре цене даје на „укупно месечно без ПДВ-а“, те ће у складу с
тим укупна понуђена цена бити цена на месечном нивоу.
11. Да
12. Своди се на исто. Понуђач који закључи уговор после 01.07.2018. године, за
онолико дуже ће на уговор примењивати нови износ минималне цене рада за 2019. годину, колико
је понуђач који је закључио уговор пре 01.07.2018. године, пре њега започео са применом новог
износа минималне цене рада на уговор. Напомињемо да у овом тренутку нема сазнања о
евентуалној измени минималне цене рада, а познато је да се износ минималне цене рада у 2016.
години није мењао у односу на 2015. годину, као ни у 2014. години у односу на 2013. годину.
Такође истичемо да се институт минималне цене рада пре свега примењује на однос послодавца
према раднику.

