
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
Дирекција за водне путеве 
Београд 
Ул.Француска бр.9 
 
 
Предмет: Питања и одговори по јавној набавци – поступку мале вредности за услугу 
чишћења зграда Дирекције, бр. 39 – 05/2018. 
 
Питање: 1. Потенцијални понуђач пита да ли наручилац захтева да понуђачи приликом калкулације цене за предметну услугу, морају узети у обзир минималну цену рада, која у овом тренутку износи 143,00 рсд нето, у складу са одлуком надлежних органа (Економско социјалног савета и Владе Р.Србије)? 2. Такође да ли ће 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 и уговором предвиђена фиксност цене за време важења уговора, а да је промена минималне цене рада околност која не зависи од воље уговорних страна? 3. Да ли Наручилац захтева минимални број извршилаца који морају бити анагжовани на извршењу предметне услуге, или наведено одређује Понуђач према обиму и динамици послова из предметне услуге? 4. У делу техничког капацитета, предвиђен  доказ за исти, и то „b) Списак хемијских средстава намењених чишћењу и Атести за хемијска средства издати од стране надлежних институција.“. Да ли се под наведеним атестима мисли на атесте о здравственој исправности хемијских производа које у списку наводе понуђачи? 5. Да ли се као доказ кадровског капацитета, доставља само како стоји „а) копија М/Ма обрасца за минимум 5 радника запослена на неодређено или одређено радно време који су одређени да раде у Дирекцији, на пословима чишћења – одржавања хигијене“? 6. У вези претходног питања, потенцијални понуђач захтева да се разјасни једау нелогичност тј. питање је у каквој вези је кадровски капацитет са извршиоцима који ће тек бити ангажовани на извршењу услуге? Понуђал  сматра да захтев да се одмах одреде конкретни извршиоци за извршење предметне услуге (кроз кадровски капацитет), није у складу са смислом кадровског капацитета као додатног услова, а посебно није логичан јер се ради о будућој околности која не зависи од конкретног понуђача (да ли ће му или неће бити додељен уговор и др.). 7. У обрасцу понуде на страници 24/34, захтева се да понуђачи унесу период у којем ће се обављати услуга. Потенцијални понуђач тражи да се прецизира, да ли је то број сати у току дана (како је то захтевано у упутству у тачки 9.2. на страници 15/34 конк.док. , или је број дана. Наведено је поприлично нејасно дефинисано, те вас молимо за појашњење, како не би дошло до грешака у попуњавању документације? 
 
 
Одговор: 

1. и 2. Одговор на прво и друго питање потенцијалног понуђача је следеће. МГСИ 
Дирекција за водне путеве у свом Плану набавке за 2018.годину има предвиђена 
средства за услугу чишћења зграда Дирекције у иѕносу од 916.667,00 динара без 



ПДВ. Више оод тога не може да уговори, тј. преузме обавезу и закључи уговор на 
износ већи од планираног, као ни да анексира уговор на износе веће од 5%, ако има 
могућности да та средства надокнади са друге позиције, што углавном није могуће. 

 
3. Наручилац захтева да се чишћење зграде Дирекције у Француској улици од цирка 

1500м2 обавља три пута недељно ИСКЉУЧИВО у периоду од 14 – 18 часова. 
Минимални број извршиоца МОРА да буде 3. Два пута недељно је изношење смећа 
у истом периоду, препоручњиво у радном времену до 15час. 30мин, али може и до 
18час., када је довољан и један извшилац. 
За потребе генералног чишћења зграде Дирекције и Базе Макиш договорно ће се 
прецизирати време, обично викенд, и број потребних извршиоца. 
 

4. ДА, мисли се на потврде које издају акредитоване лабораторије или установе о 
здрвственом исправности, тј. да нема штетних дејстава на људе. 
 

5. и 6. Доставља се доказ да понуђач има стално ангажованих 5 радника, у контексту 
величине фирме, а могуће је да буду ангажована и друга лица за рад у Дирекцији, за 
која ће се доставити подаци и уговори о радном ангажовању, пре почетка рада. 
Свакако да на том списку може бити и више људи, па ће поручилац одредити ко ће 
да ради овај објекат, али подаци о радницима који бораве у згради морају бити 
достављени Дирекцији. 
 

     7       Одговор на питање је дат у претходним појашњењима. 
 
 
 

 
Комисија за јавну набавку 


