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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број 124/2012,
14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована Решењем Начелника општинске управе
општине Ириг број 01-404-19/2018 од 25.04.2018.године- „Услуге чишћења – одржавања хигијене
у просторијама Општинске управе општине Ириг “сачинила је
ПОЈАШЊЕЊЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА-ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ У
ПРОСТОРИЈАМА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИРИГ
БР.ЈН 01-404-19/2018
Дана 08.05.2018.године примили смо мејлом допис којим се траже додатне информације/
појашњење у вези Конкурсне документације -„ Услуге чишћења – одржавања хигијене у
просторијама Општинске управе општине Ириг “,у оквиру којих су постављена следећа питања:
Питање 1. „ Молимо за оквиран месечни фонд радних сати једног извршиоца у

поподневној смени?
Питање 2. „ Да ли Наручилац одређује потребан број сати на извршењу послова и да ли је
тај број сати једнак сваког дана? “
Питање 3. „ Пошто понуђачи фактуришу укупан број извршених сати на месечном нивоу, а да
наручилац није прецизирао радно време радника у другој смени, постоји могућност да :
1. Наручилац потроши средства предвиђена за јавну набавку и пре истека уговора, уколико
понуђач два извршиоца у поподневној смени ангажује на шесточасовно радно време (6х),од 15 21х ; или
2. Да понуђач ради са губитком, уколико се за два извршиоца захтева од стране Наручиоца да раде
два часа(2х) дневно у поподневној смени, на пример од 15-17х,чиме се понуђач ставља у
дискриминишући положај.
У складу са изнетим ставовима, молимо Наручиоца, а у циљу достављања одговарајуће
понуде, да дефинише радно време извршилаца у другој смени ?“
Питање 4. „ Узимајући у обзир процењену вредност јавне набавке, те захтеве Наручиоца

који се односе на спецификацију послова у I и II смени, недефинисано време рада, да ли
можете изменити документацију у делу спецификација и конкретно као Наручилац

захтевати два радника на пословима одржавања хигијене, у циљу ефикасности и
транспарентности? “
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број 124/2012,
14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку - „ Услуге чишћења – одржавања хигијене у
просторијама Општинске управе општине Ириг “, доставља додатне информације/
појашњење на постављенo питањe:
На питање број 1.
Наручилац није поставио услов да у поподневној смени ради један извршилац, већ да ради
најмање два извршиоца, што значи да по потреби може и више. У зависности од броја извршилаца
знаће се и колико је потребан број сати да би се обавио посао.
У времену од 06,30-08,30 часова ради ће један извршилац. Тај исти извршилац може радити и
поподне од 15,00 часова.
На питање број 2.
Наручилац не одређује потребан број сати на извршењу послова. Број сати није исти сваког
радног дана, већ зависи од фреквенције људи, обима посла, ефикасности извршења послова самих
извршилаца који буду ангажовани......
На питање број 3.
У конкурсној документацији-Модел уговора:
- на страни 25/37 у члану 3. став 2. и став 4.стоји да:
„ Извршилац ће наручиоцу вршити услуге , у складу са потребама Наручиоца и у складу са
јединичним ценама наведеним у Обрасцу бр.6. из прихваћене понуде Извршиоца.
Процењена вредност предметне услуге према овом члану уговора је оквирног карактера и
наручилац услуге није у обавези да користи услуге у висине те вредности, већ према својим
потребама за време трајања уговора.“
- На страни 26/37 у члану 7. став 2. стоји да:
„ Финансијеске обавезе у погледу плаћања предметне услуге које доспевају у 2019.години
биће реализоване највише до износа средстава која ће бити одобрена у буџетској 2019.години за ту
намену у складу са чланом 7. Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима
и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода,
захтевају плаћање у виђе година ( „Сл. гласник РС“ бр. 21/2017).“
На питање број 4.
У конкурсној документацији-Модел уговора:
- на страни 25/37 у члану 3. став 3. стоји да:
„ Максимална вредност уговорене услуге је до процењене вредности јавне набавке, односно
до __________ без ПДВ-а тј. _____________са ПДВ-ом .“
Процењена вредност се може видети у Плану јавних набавки за Општинску управу општине
Ириг за 2018.годину који је постављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца
www.irig.rs

Наручиалц је посатавио као критеријум за избор најповољније понуде - најнижу понуђену
цену - Цена рада-услуге чишћења по радном сату без ПДВ, са свим зависним трошковима .
Ова појашњења представљају саставни део конкурсне документације.
Појашњење Конкурсне документације без одлагања објавити на Порталу управе за јавну
набавку, на интернет страници Општине Ириг (www.irig.rs) .
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ, ср

